
၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉----၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀ခု�ှစ်အတွင်းခု�ှစ်အတွင်းခု�ှစ်အတွင်းခု�ှစ်အတွင်း    ေဆာင်ရွက်သည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမှေဆာင်ရွက်သည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမှေဆာင်ရွက်သည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမှေဆာင်ရွက်သည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ    

ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ"ရိှချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ"ရိှချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ"ရိှချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ"ရိှချက်များ    
    

နိဒါန်းနိဒါန်းနိဒါန်းနိဒါန်း    
 စိုက်ပျိ&းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနသည် လယ်ယာစိုက်ပျိ&းေရး�ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းဝန်က, ီး 
ဌာန၏ ရည်မှန်းချက်ဖြ စ်သည့် စိုက်ပျိ&းထုတ်လုပ်မ/ တိုးတက်မြ 0င့်မားေရးအတွက် မျိ&း�ှင့်နည်း 
ပညာေဖာ်ထုတ်ေရးဆိုင်ရာ စိုက်ပျိ&းေရးသုေတသနလုပ်ငန်းများကုိ စဥ်ဆက်မပြ တ်ေဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိပါသည်။  
 သုေတသနလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် မြ န်မာ�ိုင်ငံ၌ အဓိကစိုက်ပျိ&းလျက်ရိှ 
ေသာ စပါး၊ အေစ့ထုတ်ေပြ ာင်း၊ ဆီထွက်သီး�ှံ ( ေြမပဲ၊ �ှမ်း၊ ေန က9 ာ)၊ ပဲမျိ&းစုံ (မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ 
ပဲစဥ်းငုံ၊ ပဲပုပ်၊ ပဲလွမ်း၊ ကုလားပဲ) �ှင့် စက်မ/ကုန်က9 မ်းသီး�ှံ (ဝါ၊ က, ံ၊ ဂုန်ေလ<ာ်) သီး�ှံများကုိ 
ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
 
 

ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်    
 စိုက်ပျိ&းေရးသုေတသနလုပ်ငန်းများကုိ ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များထားရိှ ေဆာင် 
ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

• ေဒသအလုိက်သင့်ေတာ်သည့် အထွက်ေကာင်းမျိ&းများ�ှင့် စပ်မျိ&း (Hybrid 
Variety)များ ေဖာ်ထုတ်ရန်၊  

• သီး�ှံအလုိက်၊ ေဒသအလိုက် အကျိ&းအမြ တ်အများဆံုးရရှိ၍ သဘာဝအရင်း 
အမြ စ်များ ထိန်းသိမ်း�ိုင်မည့် စိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်များ၊ သီး�ှံဗီဇမျိ&းကဲွများ ထိန်း 
သိမ်းအသံုးချရန်�ှင့် သီး�ှံပုံစံများ ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 

• ရာသီဥတုေဖာက်ပြ န်ေပြ ာင်းလဲလာမ/ေ က9 ာင့် ဖြ စ်ေပKလာမည့် အေခြ အေနများ 
�ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွဖြ စ်မည့် မျိ&း�ှင့်စိုက်စနစ်များ ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 

• အဆင့်မြ င့်သိပLံနည်းပညာများ�ှင့် အပင်ဇီဝနည်းပညာ သုေတသနလုပ်ငန်း 
(Biotechnology Research) များ ဖွံ" ဖV ိ&းရန်၊ 

• ေဖာ်ထုတ်ရရှိေသာ မျိ&း�ှင့်နည်းပညာများကုိ စိုက်ပျိ&းသူများလက်ဝယ်သိုWေရာက် 
ရိှ ေရးေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

• လူသားအရင်းအမြ စ်ဖွံ" ဖV ိ&းတိုးတက်ရန်။ 
 
 

 ရည်ရွယ်ချက်များအတုိင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ရန် သုေတသနလုပ်ငန်းစဥ်များ 
ကို ချမှတ်ထားရိှပV ီး စိုက်ပျိ&းေရးသုေတသနဦးစီးဌာန(Xုံးချ&ပ်) ေရဆင်းရိှ သုေတသနဌာနခဲွ 
(၆)ခု၊ သုေတသနဌာနစု (၁၆)ခုတိWု�ှင့် ပြ ည်နယ်/တိုင်းေဒသက, ီးများရိှ သီး�ှံဗဟုိသုေတသန 
ဌာန(၇)ခု၊ နယ်ေဒသသုေတသနခV ံ (၁၇)ခV ံတိWု၌ စိုက်ပျိ&းေရးသုေတသနလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင် 
ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
 
 



 2 
 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမှထူးြခားေသာသုေတသေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမှထူးြခားေသာသုေတသေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမှထူးြခားေသာသုေတသေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမှထူးြခားေသာသုေတသနေတွ"ရိှချက်နေတွ"ရိှချက်နေတွ"ရိှချက်နေတွ"ရိှချက်(Highlight)(Highlight)(Highlight)(Highlight)များများများများ    
    

 ၂၀၀၉-၂၀၁၀ခု�ှစ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ ထူးြခား 

ေသာ သုေတသနေတ"ွရှိချက် (Highlight) များကုိ  ေအာက်ပါအတိုင်းတင်ပြ ပါသည်။ 
 

((((ကကကက) ) ) ) မျိ&းသစ်များေမွးမြ ]ထုတ်လုပ်ခြ င်းမျိ&းသစ်များေမွးမြ ]ထုတ်လုပ်ခြ င်းမျိ&းသစ်များေမွးမြ ]ထုတ်လုပ်ခြ င်းမျိ&းသစ်များေမွးမြ ]ထုတ်လုပ်ခြ င်း    
    

စပါးသီး�ှံစပါးသီး�ှံစပါးသီး�ှံစပါးသီး�ှံ    

 မြ န်မာ�ိုင်ငံအတွင်း စပါးစိုက်ပျိ&းရာ ေရ၊ ေမြ ၊ ေဒသအမျိ&းမျိ&း�ှင့်သင့်ေတာ်သည့် 

စပါးမျိ&းများ စမ်းသပ်ေမွးမြ ]ေရွးချယ်ခြ င်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကုိ �ှစ်စဥ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ 

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ်အတွင်း ေအာက်ပါစပါးမျိ&းများအား ေရွးချယ်ေဖာ်ထုတ်�ိုင်ခဲ့ပါသည်။  
  

    IR 78525IR 78525IR 78525IR 78525----140140140140----1111----1111----3333    

    ဤစပါးမျိ&းသည် (၂၀၀၆)ခု�ှစ်အတွင်း အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ စပါးသုေတသနဌာနမှ 

International Rice Fine grain Aromatic Observational Nursery (IRFAON) 

စမ်းသပ်ကွက်အေနဖြ င့် ေရာက်ရှိစမ်းသပ်ခ့ဲပV ီး ၂၀၀၆ ခု�ှစ်မှ ၂၀၀၉ ခု�ှစ်ထိ ေရဆင်း၊ မိုးည0င်း၊ 

ကျိ&င်းတုံ၊ လိွ&င်ေကာ်၊ သဲကုန်းခV ံ�ှင့် တာေယာခV ံများတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ေဒသစံထားမျိ&းမာှ 

တစ်ဧကလ<င် ပျမ်းမ<(၇၉)တင်းထွက်ရှိ၍ ၄င်းမျိ&းမာှ ပျမ်းမ<(၉၃)တင်းထွက်ရိှခဲ့ပါသည်။ ၎င်းမျိ&း 

သည် အထွက်�/န်းတည်ငV ိမ်ပV ီး၊ သက်လျင်မျိ&းဖြ စ်ခြ င်း၊ ရွက်ေခြ ာက်ေရာဂါအသင့်အတင့် 

ခံ�ိုင်ခြ င်း၊ ဆန်သားက9 ည်လင်ခြ င်း၊ စားသံုးရာတွင် �ူးးည့ံခြ င်း�ှင့် အနWံေမsးခြ င်းစေသာ အရည် 

အချင်းေကာင်းများ�ှင့်ပြ ည် ့စုံပါသည်။ အသက်လျင်ပV ီး သက်တမ်းလုိက်ပွင့်သီးေသာ စပါးမျိ&း 

ဖြ စ်ခြ င်းေက9 ာင့် ဆည်ေရေသာက်ေဒသများ၏ မိုးစပါး၊ ေ�ွစပါး�ှစ်ရာသီစလုံးတွင် စိုက်ပျိ&းရန် 

သင့်ေတာ်သည့် အလားအလာေကာင်းေသာ သက်လျင် ဆန်အရည်အေသွးေကာင်း အုပ်စုဝင် 

စပါးမျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ 
 

                                                                                                    အရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများ    
    

အသက်ရက် - ၁၂၇ 

အပင်မြ င် (့ေပ) - ၃.၅-၃.၈ 

အ�ှံပါပင်ပာွး - ၈-၁၀ 

တစ်�ှံပါသီးလံုး - ၁၃၅ 

အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန်(ဂရမ်) - ၂၂.၉ 

စပါးမျိ&းအုပ်စု - ဧည် ့မထ 

အထွက်�/န်း (တင်း/ဧက) - ၉၀-၁၀၈ 

အမိုင်းလုိWစ်ပါဝင်မ/(ရာခိုင်�/န်း) - ၂၁.၇ 

စားသံုးမ/  - �ူးည့ံ 
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ထူးခြ ားမ/  -  ဆန်သား က9 ည်လင်ခြ င်း၊ဆန်လံုးသွယ်ခြ င်း၊ အနWံေမsးခြ င်း 

စိုက်ပျိ&းသင် ့ေသာေဒသ - ဆည်ေရေသာက်ေဒသတွင် မိုးစပါး၊ ေ�ွစပါးအဖြ စ်  
   စိုက်ပျိ&း�ိုင်သည် 
 

IR 66233IR 66233IR 66233IR 66233----151151151151----1111----1111    

    ဤစပါးမျိ&းသည် (၂၀၀၁)ခု�ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာအဆင် ့မြ င့် အရည်အေသွး 

ေကာင်းစပါးမျိ&းများေလ့လာခြ င်း International Rice Fine grain Aromatic 

Observational Nursery အစီအစဥ်ဖြ င့် ယှဥ်ပV ိ&င်ကွက်အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ်ေရွးချယ်ရရိှခဲ့ 

ေသာမျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၁ ခု�ှစ်မှ ၂၀၀၉ ခု�ှစ်ထိ ေရဆင်း၊ မိုးည0င်း၊ လွိ&င်ေကာ်၊ ကျိ&င်းတုံ၊ 

သဲကုန်း၊ လက်ပံတန်း၊ တာေယာသုေတသခV ံ�ှင့် ပျဥ်းမနား၊ တပ်ကုန်း၊ ဝက်လက် မV ိ&Wနယ်များတွင် 

ေ�ွ၊ မိုးရာသီများတွင် အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ေဒသစံထားမျိ&းမာှ တစ်ဧကလ<င် 

ပျမ်းမ<(၅၃)တင်းထွက်ရိှ၍ ၄င်းမျိ&းမာှ ပျမ်းမ<(၇၉)တင်းထွက်ရိှခဲ့ပါသည်။ အသက်ရက် (၁၁၅-

၁၂၀)ရက်ရှိသည့် သက်လျင်အရည်အေသွးေကာင်းမျိ&းဖြ စ်ပV ီး အပင်မြ င့်မာှ(၃.၀-၃.၃)ေပခနW် 

ရိှပါသည်။ အထူးသဖြ င့် စားသံုးရာတွင် �ူးည့ံခြ င်း၊ ဆန်ရည်ဆန်သား က9 ည်လင်ခြ င်း၊ အေမsးနWံ 

ပါဝင်ခြ င်းတိုW�ှင့်ပြ ည့်စုံေသာ အထူးဧည့်မထအုပ်စုဝင် စပါးမျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ 
 

                                                                        အရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများ    
    

အသက်ရက် - ၁၂၀ 

အပင်မြ င် (့ေပ) - ၃.၀-၃.၃ 

အ�ှံပါပင်ပာွး - ၇-၉ 

တစ်�ှံပါသီးလံုး - ၁၄၀ 

အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန်(ဂရမ်) - ၂၃.၀ 

စပါးမျိ&းအုပ်စု - ဧည် ့မထ 

အထွက်�/န်း (တင်း/ဧက) - ၆၈-၉၀ 

အမိုင်းလုိWစ်ပါဝင်မ/(ရာခိုင်�/န်း) - ၂၂.၃ 

စားသံုးမ/  - ေကာင်း 

ထူးခြ ားမ/  - ဆန်သား က9 ည်လင်ခြ င်း၊ ဆန်လုံးရှည်သွယ်ခြ င်း၊  

   အေမsးနWံပါခြ င်း၊ အသက်လှျင်ခြ င်း။ 

စိုက်ပျိ&းသင် ့ေသာေဒသ - ဆည်ေရေသာက်ေဒသတွင် မိုးစပါး၊ ေ�ွစပါးအဖြ စ်  

   စိုက်ပျိ&းရန်သင် ့ေတာ်ပါသည်။  
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UPLRiUPLRiUPLRiUPLRi----7777    

 ဤစပါးမျိ&းသည် ၂၀၀၅ ခု�ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေရအနည်းလုိစပါးမျိ&းများ 

ေလ့လာခြ င်း အစီအစဥ်ဖြ င် ့ အဆင် ့ဆင် ့စမ်းသပ်ေရွးချယ်ခဲ့ရာမှ ရရိှေသာမျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ မူရင်း 

ေဒသမာှ ဖိလစ်ပိုင်�ိုင်ငံဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခု�ှစ်မှ ၂၀၀၉ ခု�ှစ်အထိ ေရဆင်း၊ စီပင်၊ ပန်းကုန်း၊ 

ဇလုပ်သုေတသနခV ံများ�ှင်  ့ စစ်ကိုင်း၊ ေညာင်ဦး၊ ေတာင်တွင်း က, ီး၊ ေရsေတာင်မV ိ&Wနယ်များတွင် 

မိုးရာသီ၊ ေ�ွရာသီများ၌ စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ေဒသစံထားမျိ&းမာှ တစ်ဧကလ<င် ပျမ်းမ< 

(၈၁)တင်းထွက်ရိှ၍ ၄င်းမျိ&းမာှ ပျမ်းမ<(၉၅)တင်းထွက်ရိှခဲ့ပါသည်။ အသက်ရက် (၁၁၆-၁၂၀) 

ရက်ရှိပV ီး အပင်မြ င် ့မာှ (၂.၈ - ၃.၀) ေပခနW်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြ င် ့ တစ်�ှံပါေအာင်ေစ့များခြ င်း၊ 

ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ခြ င်းတိုWေက9 ာင် ့ မိုးေရခက်ခဲ၍ ေရေခ}တာစိုက်ပျိ&းရသည် ့ ဆည်ေရေသာက်�ှင် ့ 

မိုးေရေသာက်ေဒသ�ှစ်မျိ&းစလံုးတွင် မိုးစပါး၊ ေ�ွစပါးအဖြ စ် စိုက်ပျိ&းရန် သင် ့ေတာ်ေသာ မျိ&း 

ဖြ စ်ပါသည်။ 

 
 

 အရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာများများများများ    
    

အသက်ရက် - ၁၁၆-၁၂၀ 

အပင်မြ င် (့ေပ) - ၂.၈ - ၃.၀ 

အ�ှံပါပင်ပာွး/မီတာ - ၇၂ 

တစ်�ှံပါသီးလံုး - ၁၀၂ 

အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန်(ဂရမ်) - ၂၀.၀ 

စပါးမျိ&းအုပ်စု - လက်ေရွးစဥ် 

အထွက်�/န်း (တင်း/ဧက) - ၈၄-၁၀၆ 

အမိုင်းလုိWစ်ပါဝင်မ/(ရာခိုင်�/န်း) - ၂၅.၉ 

စားသံုးမ/  - ေကာင်း 

ထူးခြ ားမ/  - ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ခြ င်း 

စိုက်ပျိ&းသင် ့ေသာေဒသ - ေရခက်ခဲ၍ ေရေခ}တာစိုက်ပျိ&းရေသာ ဆည်ေရေသာက် 

   �ှင် ့ မိုးေရေသာက်ေဒသများတွင် စိုက်ပျိ&းသင် ့ပါသည်။ 
 

 

ေပြ ာင်းဖူးသီး�ံှေပြ ာင်းဖူးသီး�ံှေပြ ာင်းဖူးသီး�ံှေပြ ာင်းဖူးသီး�ံှ    
    

 ေပြ ာင်းဖူးစိုက်ေဒသအသီးသီးတွင် ေဒသအလုိက် ထွက်�ိုင်စွမ်းအားေကာင်းသည့် 

သက်လျင်�ှင့် သက်လတ် စပ်မျိ&းသစ်များရရိှေရး�ှင့် အကျိ&းအမြ တ်အများဆံုးရရှိေစသည့် 

စိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်များကုိေဖာ်ထုတ်ေရးအတွက် ေပြ ာင်းဖူးမျိ&း�ှင့် ေပြ ာင်းဖူးစိုက်ပျိ&းထုတ်လုပ်မ/ 

နည်းစနစ်ဆုိင်ရာသုေတသနလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 

UPLRi 7UPLRi 7UPLRi 7UPLRi 7    
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 ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ ထူးခြ ား 

ေသာသုေတသနေတ"ွရှိချက်များကုိ ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။ 
 

ေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&း((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))    

 ေပြ ာင်းဖူးစပ်မျိ&း ေမွးမြ ]ေရွးချယ်ခြ င်းစီမံကိန်းတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ေသာ စမ်းသပ်စပ်မျိ&း 

YZEH-09-007 ဖြ စ်ပါသည်။ ဗီဇမျိ&းသနW်လုိင်း YZI-01-006 �ှင့် YZI-07-003 တိုWကုိ မျိ&းကူးစပ် 

ထားေသာ စပ်မျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခု�ှစ်တွင် ေဒသအလုိက် ဖြ စ်ထွန်းမ/ေကာင်းမွန်ေသာ 

ဗီဇမျိ&းသနW်လုိင်းများအဖြ စ် ေရွးချယ်ရရိှခဲ့ရသဖြ င့် ေပါင်းစပ်စွမ်းရည်စမ်းသပ်ရန် မျိ&းကူးစပ်ခ့ဲ 

ပV ီး၂၀၀၈ခု�ှစ် �ှင့် ၂၀၀၉ခု�ှစ်တိုWတွင် ေပြ ာင်းစိုက်ေဒသ အသီးသီး၌ ထုတ်ေဝပV ီးစပ်မျိ&းများ�ှင့် 

�/ိင်းယှဥ်ေရွးချယ်ခဲ့ရာ ေမြ ပြ နW်ေဒသတွင် အေကာင်းဆံုးအစမ်းစပ် စပ်မျိ&းအဖြ စ် ေရွးချယ်�ိုင်ခဲ့ 

ပါသည်။ 
 

အရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာများများများများ    
    

အသက်ရက် - ၁၀၀-၁၁၀ 

၅၀ ရာခိုင်�/န်း ပန်းပွင့်ရက် - ၅၀ 

အဖူးအရှည်(စင်တီမီတာ) - ၁၇ 

အေစ့ထွက် (ရာခိုင်�/န်း) - ၈၄ 

အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန်(ဂရမ်) - ၃၁၇ 

အေစ့အေရာင် - လိေမ�ာ်ေရာင်၊ ထိပ်ခုံးေရာင် 

တစ်ပင်ပါအဖူး - ၁.၂ 

အထွက်�/န်း (တင်း/ဧက) - ၁၂၀-၁၂၅ 

စိုက်ပျိ&းသင် ့ေသာေဒသ - ေမြ ပြ န်Wေပြ ာင်းစိုက်ေဒသအားလံုး 

ထူးခြ ားချက် - ထိပ်ခုံးမျိ&းဖြ စ်ပV ီး၊ အဖူးထိပ်ရိှအေစ့ပြ ည့်သည့်  

   သက်လျင်အထွက်ေကာင်းမျိ&းဖြ စ်သည်။ 
 
 

YZEHYZEHYZEHYZEH---- 09  09  09  09 – 004 004 004 004    

 ဗီဇမျိ&းသနW်လုိင်း YZI-01-024-2A �ှင့် YZI-07-003 တိုWကို မျိ&းကူးစပ်ထားေသာ 

မျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခု�ှစ်တွင် ေဒသအလိုက် ဖြ စ်ထွန်းမ/ကုိ ေလ့လာခဲ့ရာ ေမြ ပြ နW်ေဒသတွင် 

ဖြ စ်ထွန်းမ/ေကာင်းမွန်သဖြ င့် ၂၀၀၈ ခု�ှစ်မှစ၍ ေပါင်းစပ်စွမ်းရည် စမ်းသပ်ခဲ့ပV ီး ၂၀၀၉-

၂၀၁၀ခု�ှစ်တွင် ေမြ ပြ န်Wေဒသ၌ အေကာင်းဆုံး အစမ်းစပ် စပ်မျိ&းဖြ စ်သည်ကို ေတ"ွရှိရပါသည်။ 
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အရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာများများများများ    
    

အသက်ရက် - ၁၀၅-၁၁၀ 

၅၀ ရာခိုင်�/န်း ပန်းပွင့်ရက် - ၅၁ 

အဖူးအရှည်(စင်တီမီတာ) - ၁၇ 

အေစ့ထွက် (ရာခိုင်�/န်း) - ၉၀ 

အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန်(ဂရမ်) - ၂၈၇ 

အေစ့အေရာင် - လိေမ�ာ်ေရာင ်

တစ်ပင်ပါအဖူး - ၁.၂ 

အထွက်�/န်း (တင်း/ဧက) - ၁၁၅-၁၁၇ 

စိုက်ပျိ&းသင် ့ေသာေဒသ - ေမြ ပြ န်W  

ထူးခြ ားချက် - အေစ့ထွက်ရာခိုင်�/န်းအထူးေကာင်းမွန်သည့် သက်လျင်  

   အထွက်ေကာင်းမျိ&းဖြ စ်သည်။ 

YZEHYZEHYZEHYZEH---- 09  09  09  09 – 00 00 00 0023232323    

 ဗီဇမျိ&းသနW်လုိင်း YZI-01-0154 �ှင့် YZI-02-0141 တိုWကို မျိ&းကူးစပ်ထားေသာမျိ&း 

ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခု�ှစ်တွင် ေဒသအလုိက်ဖြ စ်ထွန်းမ/ကုိ ေလ့လာခဲ့ရာ ေတာင်ေပKေဒသတွင် 

ဖြ စ်ထွန်းမ/ေကာင်းမွန်သဖြ င့် ၂၀၀၈ ခု�ှစ်မှစ၍ ေပါင်းစပ်စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခဲ့ပV ီး ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 

ခု�ှစ်တွင် ေတာင်ေပKေဒသတုိW၌ အ ေကာင်းဆုံးအစမ်းစပ် စပ်မျိ&းဖြ စ်သည်ကုိ ေတ"ွရိှရပါသည်။ 

 
 

အရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာများများများများ    
    

အသက်ရက် - ၁၁၅-၁၂၅ 

၅၀ ရာခိုင်�/န်းပန်းပွင့်ရက် - ၆၃ 

အဖူးအရှည်(စင်တီမီတာ) - ၁၈ 

အေစ့ထွက် (ရာခိုင်�/န်း) - ၇၉ 

အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန်(ဂရမ်) - ၂၈၇ 

တစ်ပင်ပါအဖူး - ၁.၃ 

အထွက်�/န်း (တင်း/ဧက) - ၁၁၅-၁၂၀ 

စိုက်ပျိ&းသင် ့ေသာေဒသ - ေတာင်ေပK 

ထူးခြ ားချက် - အူတိုင်ေသး၍ အဖူးထိပ်ထိ အေစ့ပြ ည့်ပV ီး ေတာင်ေပK  

   ေဒသတွင်အဖြ စ်များေသာ ေပြ ာင်းရွက်ေခြ ာက်ေရာဂါကုိ  

   ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာ မျိ&းဖြ စ်သည်။ 
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ေရဆင်းစပ်မျေရဆင်းစပ်မျေရဆင်းစပ်မျေရဆင်းစပ်မျိ&းိ&းိ&းိ&း ( ( ( (၁၁၁၁၁၁၁၁))))    

 ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ်တွင် စမ်းသပ်ခဲ့ေသာ စမ်းသပ်စပ်မျိ&း YZEH-09-0015 မျိ&းဖြ စ်ပါ 

သည်။ ဗီဇမျိ&းသနW်လုိင်း YZI-C7 �ှင့် YZI-C2 တိWုကို မျိ&းကူးစပ်ခြ င်းဖြ င့် ရရိှေသာ စပ်မျိ&းသစ် 

ဖြ စ်သည်။ ဗီဇမျိ&းသနW်လုိင်း၏ ေဒသအလုိက်ဖြ စ်ထွန်းမ/တွင် ေဒသအားလံုး၌ အထူးေကာင်းမွန် 

ေသာ ဗီဇမျိ&းသနW်လုိင်းများဖြ စ်ပါသည်။ အေထွေထွေပါင်းစပ် စွမ်းရည်စမ်းသပ်ရာတွင် ပဏာမ 

ေပါင်းစပ်စွမ်းရည် ေကာင်းေသာ TC Hybrid  များအဖြ စ် ေရွးချယ်ရရှိခဲ့ပV ီး အဆင့်ဆင့် 

ပတ်လည်မျိ&းကူးစပ်ရာတွင် C2 အား အမလုိင်းအဖြ စ်ထား၍ C7 ကုိ အဖိုလုိင်းအဖြ စ်ထားပV ီး 

မျိ&းကူးစပ်ရရှိေသာ C2 x C7  စပ်မျိ&းသစ်ဖြ စ်ပါသည်။  ေြမပြ န်Wတွင် လည်းေကာင်း၊ ေတာင်ေပK 

တွင်လည်းေကာင်း အေကာင်းဆံုးစပ်မျိ&းအဖြ စ် ေရွးချယ်ရရှိခဲ့ေသာ အစမ်းစပ် စပ်မျိ&းသစ်ဖြ စ် 

ပါသည်။ 
 

အရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာများများများများ    
    
    

အသက်ရက် - ၁၀၀-၁၁၅ 

၅၀ ရာခိုင်�/န်း ပန်းပွင့်ရက် - ၅၂ 

အဖူးအရှည်(စင်တီမီတာ) - ၁၈ 

အေစ့ထွက် (ရာခိုင်�/န်း) - ၈၅ 

အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန်(ဂရမ်) - ၂၈၅ 

အေစ့အေရာင် - လိေမ�ာ်ေရာင ်

တစ်ပင်ပါအဖူး - ၁.၃ 

အထွက်�/န်း (တင်း/ဧက) - ၁၁၅-၁၂၂ 

စိုက်ပျိ&းသင် ့ေသာေဒသ -  ေြမပြ န်W၊ ေတာင်ေပK 

ထူးခြ ားချက် - အေစ့လိေမ�ာ်ေရာင်ေတာက်ေပြ ာင်ပV ီး၊  

   ထိပခ်ုံးမျိ&းဖြ စ်သည်။ 
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ေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&း((((၆၆၆၆))))၏၏၏၏    တစ်ဧကတစ်ဧကတစ်ဧကတစ်ဧက    အသင်အသင်အသင်အသင်    ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ    အပင်ဦးေရအပင်ဦးေရအပင်ဦးေရအပင်ဦးေရ    
    

 

 ေရဆင်းစပ်မျိ&း(၆)အား စိုက်ပျိ&းရာတွင် သင် ့ေတာ်သည့် တစ်ဧကအပင်ဦးေရရာှေဖွ 

ခြ င်းကုိ တပ်ကုန်း�ှင် ့ ေနာင်မွန်တိုWတွင် ၂၀၀၇ ခု�ှစ်မှ ၂၀၀၉ ခု�ှစ်အထိ စမ်းသပ်ေတ"ွရှိချက် 

အရ ေရဆင်းစပ်မျိ&း(၆) ေပြ ာင်းမျိ&းသည် တစ်ဧက အပင်ဦးေရ ၂၃၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ ထိ စိုက်ပျိ&း 

ခြ င်းဖြ င ့် အထွက်�/န်းမြ င် ့မားသည်ကုိ ေတ"ွရိှရသည်။ ေအာင်ပန်းတွင် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ စမ်းသပ် 

ေတွ"ရှိချက်ချက်အရ ေရဆင်းစပ်မျိ&း(၆)သည် ေနာင်မွန်�ှင် ့တပ်ကုန်းေဒသများနည်းတူ တစ်ဧက 

အပင်ဦးေရ ၂၃၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ ထိ စိုက်ပျိ&းခြ င်းဖြ င့် အထွက်�/န်း အမြ င် ့မားဆံုးရရှိခဲ့ပV ီး 

၃၅၀၀၀ ထိ အပင်ဦးေရတိုးမြ 0င ့်စိုက်လ<င် အထွက်�/န်းပြ န်လည်ေလျာ့ကျသွားသည်ကုိ ေတ"ွရှိရ 

ပါသည်။ 

 သိWုဖြ စ်ပါ၍ ေရဆင်းစပ်မျိ&း(၆)၏ တစ်ဧကအသင် ့ေလျာ်ဆုံးေသာ အပင်ဦးေရကုိ 

အခြ ားေပြ ာင်းမျိ&းနည်းတူ ၂၃၂၃၂ ပင် တန်း က9 ား ၂.၅ ေပ �ှင် ့ ၉ လက်မ (သုိWမဟုတ်) ေဒသ 

အ ေြခအေနေပးမ/အေပKမူတည်၍ အပင်ဦးေရ ၂၃၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ ထိ ဝင်ဆနW်ေအာင် 

စိုက်ပျိ&းခြ င်းဖြ င့် အထွက်�/န်းမြ င် ့မားဆံုးရရိှမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

    

ေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&း((((၆၆၆၆))))၏၏၏၏    အသင်အသင်အသင်အသင်    ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ    �ုိက်ထXုိဂျင်�ှင်�ုိက်ထXုိဂျင်�ှင်�ုိက်ထXုိဂျင်�ှင်�ုိက်ထXုိဂျင်�ှင်    ့့့့    ေဖာ့စဖေဖာ့စဖေဖာ့စဖေဖာ့စဖရပ်ဓါတ်ရပ်ဓါတ်ရပ်ဓါတ်ရပ်ဓါတ်    ေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထား        
 

 အသစ်ထုတ်ေဝခဲ့သည် ့ ေရဆင်းစပ်မျိ&း(၆)အား တစ်ဧကအထွက်�/န်း အများဆံုးရရိှ 

�ိုင်ရန် အသင် ့ေလျာ်ဆံုးေသာ �ိုက်ထXိုဂျင်ဓါတ် ေြမသ9 ဇာ�ှင် ့ ေဖာ့စဖရပ်ဓါတ် ေြမသ9 ဇာ�/န်း 

ထားကို ေထာက်ခံချက်ေပး�ိုင်ရန် �ိုက်ထXိုဂျင် (N2) အဆင် ့ အတန်း (၄)မျိ&း  (Urea 0 lb/ac, 

112 lb/ac, 168 lb/ac, 224 lb/ac) �ှင် ့ ေဖာ့စဖရပ် (P2O5) အဆင် ့အတန်း(၃)မျိ&း           

(T-Super 0 lb/ac, 56 lb/ac, 112 lb/ac) တိုWကုိ တဲွဖက်၍ တပ်ကုန်း�ှင် ့ ေနာင်မွန်တိုWတွင် 

၂၀၀၇-၂၀၀၉ ခု�ှစ်အထိ (၃)�ှစ် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 စမ်းသပ်ေတွ"ရှိချက်များအရ ေရဆင်းစပ်မျိ&း(၆)သည် တပ်ကုန်း ( ေြမပြ န်Wေဒသ)�ှင် ့ 

ေနာင်မွန် (ကုန်းမြ င့်ေဒသ) ေဒသ�ှစ်ခုစလံုးတိုWတွင် �ိုက်ထXိုဂျင်ဓါတ် ေြမသ9 ဇာမထည် ့ လ<င် 

သိသာစာွ အထွက်�/န်းကျဆင်းေနမည် ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေတ"ွရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်များအရ ေရဆင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ ေနာင်မွန်တွင်လည်း 

ေကာင်း၊ အထွက်�/န်းအမြ င် ့မားဆံုးရရိှရန်အတွက် ယူရီးယားဓါတ် ေြမသ9 ဇာ ၁၃၈ ေပါင်/ဧက 

�ှင့် တီစူပါဓါတ် ေြမသ9 ဇာ ၅၆ ေပါင်/ဧကတိုWအား တွဲဖက်ထည် ့သွင်းအသုံးပြ &ရန် ေထာက်ခံ 

ေဖာ်ထုတ်ရရှိပါသည်။ 
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ေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&း((((၆၆၆၆) ) ) ) မျိ&းေစ့မျိ&းေစ့မျိ&းေစ့မျိ&းေစ့    ထုတ်လုပ်ရာတွင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်    အသင်အသင်အသင်အသင်    ့ေတာ်ဆံုးေသာ့ေတာ်ဆံုးေသာ့ေတာ်ဆံုးေသာ့ေတာ်ဆံုးေသာ    အမတန်း�ှင်အမတန်း�ှင်အမတန်း�ှင်အမတန်း�ှင်    ့့့့    အဖုိတန်းအချိ&းအဖုိတန်းအချိ&းအဖုိတန်းအချိ&းအဖုိတန်းအချိ&း        

 

 အသစ်ထုတ်ေဝထားေသာ စပ်မျိ&းသစ်၊ ေရဆင်းစပ်မျိ&း(၆) မျိ&းေစ့ထုတ်စိုက်ပျိ&း 

ရာတွင် ထားရိှရမည် ့ အမတန်း�ှင် ့ အဖိုတန်းအချိ&းအစားသိရိှ�ိုင်ရန် ေရဆင်း၊ တပ်ကုန်း၊ 

ေအာင်ပန်း၊ ေနာင်မွန်တိုWတွင် (၂း၁ ၊ ၃း၁ ၊ ၄း၁ ၊ ၄း၂ ၊ ၅း၂ ၊ ၈း၂) စမ်းသပ်ချက် (၆)မျိ&း 

အစမ်းစိုက်ဖြ င် ့ ေရဆင်း�ှင် ့ တပ်ကုန်းတွင် ၂၀၀၆ မှ ၂၀၀၈ ထိလည်းေကာင်း၊ ေအာင်ပန်း၊ 

ေနာင်မွန်တွင် ၂၀၀၇ မှ ၂၀၀၉ ခု�ှစ်ထိလည်းေကာင်း စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 စမ်းသပ်ချက်များအားလံုး�ှင် ့ ေဒသအားလံုးတွင် အမတန်းဦးေရကုိ တိုးေပးေသာ် 

လည်း ေအာင်ေစ့ရာခိုင်�/န်းမာှ ၉၈.၈၃ မှ ၉၉.၄၂ ထိရှိ၍ ေအာင်ေစ့ရာခိုင်�/န်း သိသိသာသာ 

ေလျာ့မသွားသည်ကုိ ေတ"ွရှိရပါသည်။ စပ်မျိ&းေပြ ာင်း မျိ&းေစ့ထုတ်ရာတွင် စပ်မျိ&း မျိ&းေစ့ကုိ 

အမပင်မှသာရရိှသဖြ င်  ့ အမပင်အတန်း များများပါရှိေလေလ အမပင်မှ ရရှိမ/မျိ&းေစ့ များပV ီး 

စပ်မျိ&း F1 မျိ&းေစ့ ရရှိမ/များေလေလ ဖြ စ်ပါသည်။ 

 သိWုပါ၍ ေရဆင်းစပ်မျိ&း(၆)ထုတ်ရာတွင် တစ်ဧကအမပင်ဦးေရအများဆံုး (၈၀) 

ရာခိုင်�/န်းပါရိှေသာ အမတန်း၊ အဖိုတန်း အချိ&းအစား ၄း၁ (သုိW) ၈း၂ စိုက်ပျိ&းခြ င်းဖြ င် ့ ေရဆင်း 

စပ်မျိ&း(၆) မျိ&းေစ့ထုတ်ရာတွင် စပ်မျိ&း မျိ&းေစ့အများဆံုး ရရှိ�ိုင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

ဂျ&ံဂျ&ံဂျ&ံဂျ&ံသီး�ှံသီး�ှံသီး�ှံသီး�ှံ    

 ပြ ည်တွင်းဂျ&ံလုိအပ်ချက်ပြ ည့်မှီရန် �ှင့် ဂျ&ံထုတ်လုပ်မ/ တိုးတက်မြ င့်မားလာေစရန် 

ရည်ရွယ်၍ ဂျ&ံစိုက်ေဒသအလိုက် သင့်ေလျာ်ေသာ ဂျ&ံမျ&ိးများ�ှင့် ဂျ&ံအတွက် အထူးအေရး က, ီး 

သည့် ဂျ&ံသံေချး ေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာ အရည်အေသွးေကာင်းပV ီး အထွက်ေကာင်းဂျ&ံမျိ&း 

များရရိှရန် သုေတသနလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ်အတွင်း၌  ေြမပြ န်Wေဒသတွင်သင့်ေလျာ်သည့် သံေချးေရာဂါဒဏ် 

ခံ�ိုင်ရည်ရှိပV ီး အထွက်�/န်းေကာင်းေသာ သက်လျင်ဂျ&ံမျိ&းတစ်မျိ&း�ှင့် သက်လတ်ဂျ&ံမျိ&းတစ်မျိ&း 

ကို ေတွ"ရိှေဖာ်ထုတ်�ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
 

ဇလုဇလုဇလုဇလုပ်ဖြ ]ပ်ဖြ ]ပ်ဖြ ]ပ်ဖြ ] ( ( ( (၁၁၁၁))))    

 ဇလုပ်ဖြ ] (၁)ဂျ&ံမျိ&းသည် ဂျ&ံမျိ&းေမွးမြ ]ေရး စီမံကိန်းအရ သုေတသနပြ &ရရှိခဲ့ေသာ 

99 ZLW-002 မျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေပြ ာင်းဖူး�ှင့် ဂျ&ံသုေတသနမှ တင်သွင်း 

ခဲ့ေသာမျိ&းများမှ ေရွးချယ်ရရှိခဲ့ေသာ သံေချးေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိပV ီး အထွက်�/န်းေကာင်း 

ဂျ&ံမျိ&း 19th IBWSN မျိ&းအား အေစ့အေရာင်�ှင့် အရည်အေသွးေကာင်းလာေစရန် ပြ ည်တွင်း 

ေဒသမျိ&း မုံရွာဂျ&ံဖြ ]�ှင့် မျိ&းကူးစပ်၍ အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ရရှိသည့် ဂျ&ံေစ့အရည်အေသွး 

ေကာင်း ဂျ&ံမျိ&းတစ်မျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါ စပ်မျိ&းသစ်ဂျ&ံဖြ ]ကုိ ဂျ&ံစိုက်ေဒသအသီးသီးတွင် 

စမ်းသပ်ခဲ့ရာ  ေြမပြ နW်ေဒသဂျ&ံစိုက်ဧရိယာများတွင် အထူးေကာင်းမွန်ေသာ သက်လျင်အထွက် 

ေကာင်း ဂျ&ံဖြ ]မျိ&းတစ်မျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ 



 1 0 
 
အရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာများများများများ    
    
    

အသက်ရက် - ၉၅-၁၀၀ 

၅၀ ရာခိုင်�/န်းပန်းပွင့်ရက် - ၅၅-၆၀ 

အပင်အမြ င့််(စင်တီမီတာ) - ၉၅ 

အ�ှံအရှည် (စင်တီမီတာ) - ၁၀ 

တစ်�ှံပါအေစ့အေရအတွက် - ၄၂ 

တစ်�ှံပါ�ှံခက်အေရအတွက် - ၁၀-၂၀ 

အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန်(ဂရမ်) - ၃၆ 

အေစ့အေရာင် - အဖြ ]ေရာင် 

ဂျ&ံမ/နW်အရည်အေသွး - �ူးည့ံ၍ ဖြ ]သည်။ 

အထွက်�/န်း (တင်း/ဧက) - ၂၅-၃၅ 

ထူးခြ ားချက် - ေခါက်ဆွဲလုပ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊  မုနW်လုပ်ရာတွင်  

   လည်းေကာင်း အထူးေကာင်းမွန်သည်။  ေြမပြ န်Wေဒသ  

   တွင် ဂျ&ံန�ွင်းေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိပV ီး အပူဒဏ်ခံ�ိုင်  

  ေသာမျိ&းဖြ စ်သည်။ ေရသွင်းဧရိယာတွင်လည်းေကာင်း၊  

  ေရမသွင်း�ိုင်ေသာ ဧရိယာများတွင်လည်းေကာင်း  

  သင့်ေလျာ်ေသာ သက်လျင်ဂျ&ံမျိ&းတစ်မျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ 

 

ဇလုပ်ဖြ ]ဇလုပ်ဖြ ]ဇလုပ်ဖြ ]ဇလုပ်ဖြ ] ( ( ( (၂၂၂၂))))    

 ဇလုပ်ဖြ ](၂)ဂျ&ံမျိ&းသည် မျိ&းေမွးမြ ]ေရွးချယ်ခြ င်းအစီအစဥ်ဖြ င့် သုေတသနပြ & 

ရရှိခဲ့ေသာ 99 ZLW-002 မျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ အပြ ည် ပြ ည်ဆိုင်ရာေပြ ာင်းဖူး�ှင့် ဂျ&ံသီး�ှံ 

သုေတသနဌာနမှ ၁၉၉၉ခု�ှစ်တွင်ရရိှသည့် 19th IBWSN မျိ&းများမှ ေရွးချယ်ခဲ့ေသာ သက်လတ် 

မျိ&း 19th IBWSN 47 မျ&ိးဖြ စ်ပါသည်။ အဆုိပါမျိ&းသည် န�ွင်းေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှပV ီး အေစ့ 

အေရာင်အနီမျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းမျိ&းကုိ အေစ့အေရာင်�ှင့် အရည်အေသွးေကာင်းဂျ&ံမျ&ိးရရိှ 

ရန် ေဒသဂျ&ံမျိ&း မုံရာွဂျ&ံ ဖြ ]�ှင့် မျိ&းကူးစပ်၍အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ခဲ့ရာမှရရိှခဲ့ေသာ အထွက်�/န်း 

ေကာင်းသည့် ပယင်းေရာင် (Amber Colour) ရိှ ဂျ&ံမျိ&းတစ်မျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ 
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အရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာအရည်အချင်းလကtဏာများများများများ    
    

အသက်ရက် - ၁၀၅-၁၁၀ 

၅၀ ရာခိုင်�/န်းပန်းပွင့်ရက် - ၆၅-၇၀ 

အပင်အမြ င့််(စင်တီမီတာ) - ၁၀၀ 

အ�ှံအရှည် (စင်တီမီတာ) - ၁၀ 

တစ်�ှံပါအေစ့အေရအတွက် - ၄၅ 

တစ်�ှံပါ�ှံခက်အေရအတွက် - ၁၆-၂၀ 

အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန်(ဂရမ်) - ၃၆ 

အေစ့အေရာင် - ပယင်းေရာင် 

ဂျ&ံမ/နW်အရည်အေသွး - �ူးည့ံ၍ အဖြ ]ေရာင်ေဖျာ့သည်။ 

အထွက်�/န်း (တင်း/ဧက) - ၃၀-၃၈ 

စိုက်ပျိ&းသင့်ေသာ ေဒသ -  ေြမပြ န်W�ှင့်ေတာင်ေပK ဂျ&ံစိုက်ပျ&ိးေသာ ေဒသအားလံုး 

ထူးခြ ားချက် - ေခါက်ဆွဲလုပ်ရန်�ှင့် မုနW်လုပ်ရန်အတွက် အဆင့်မီေသာ  

    ဂျ&ံမျိ&းဖြ စ်၍  ေြမပြ န်W�ှင့် ေတာင်ေပKေဒသအားလံုးတွင်  

    စိုက်ပျိ&း�ိုင်ေသာ န�ွင်းေရာဂါဒဏ်ခံ �ုိင်ရည်ရှိသည့်  

    အထွက်ေကာင်း သက်လတ်ဂျ&ံမျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ 
    

    

ေမြ ပဲသီး�ံှေမြ ပဲသီး�ံှေမြ ပဲသီး�ံှေမြ ပဲသီး�ံှ    

 ပြ ည်တွင်းစားသံုးဆီဖူလံုေရးအတွက် ေမြ ပဲသီး�ှံသုေတသနလုပ်ငန်းများကုိ �ှစ်စဥ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ ေမြ ပဲသီး�ှံအထွက်တိုးေရးအတွက် စိုက်ပျိ&းသူက, ိ&က်�ှစ်သက်သည့် ေမြ ပဲ 

မျိ&းများကုိသိရှိရန် ေတာင်သူများပါဝင်ေသာ သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ် 

အတွင်း ေတ"ွရှိချက်များကို ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။  
 

ေတာင်သူက, ိ&က်�ှစ်သက်မ/အကဲဖြ တ်ေတာင်သူက, ိ&က်�ှစ်သက်မ/အကဲဖြ တ်ေတာင်သူက, ိ&က်�ှစ်သက်မ/အကဲဖြ တ်ေတာင်သူက, ိ&က်�ှစ်သက်မ/အကဲဖြ တ်    ေရွးချယ်ေရွးချယ်ေရွးချယ်ေရွးချယ်သည့်သည့်သည့်သည့်    ေမြ ပဲမျိ&းများေမြ ပဲမျိ&းများေမြ ပဲမျိ&းများေမြ ပဲမျိ&းများ    
    

    

 မြ န်မာ့စိုက်ပျိ&းေရးလုပ်ငန်း�ှင့်ပူးေပါင်း၍ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခု�ှစ်မှ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ် 

အထိ စစ်ကုိင်း၊ မ��ေလး�ှင့် မေကွးတိုင်းများအတွင်းရိှ မV ိ&Wနယ်များတွင် ACIAR စီမံကိန်း 

အစီအစဥ်ဖြ င့် Mother �ှင့် Baby Trial များတွင် ေတာင်သူက, ိ&က်�ှစ်သက်မ/အကဲဖြ တ် 

ေရွးချယ်မ/ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ဆင်းပေဒသာ-၇၊ ဆင်းပေဒသာ-၁၁၊ YZG 03008 �ှင့် YZG07014 

တိုWသည် ေတာင်သူများ က, ိ&က်�ှစ်သက်ေ က9 ာင်း ေတွ"ရှိရပါသည်။ 
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ေတာင်သူများ က, ိ&က်�ှစ်သက်သည့် အရည်အချင်းလကtဏာများ 
 

    

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်                        မျိ&းအမည်မျိ&းအမည်မျိ&းအမည်မျိ&းအမည်                                            အရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများ    
    

၁။ ဆင်းပေဒသာ-၇ အသက်လျင်ခြ င်း၊ တစ်ပင်ပါေအာင်ေတာင့်များခြ င်း၊  

  အဆံထွက်ရာခိုင်�/န်းမြ င့်မားြခင်း 

၂။ ဆင်းပေဒသာ-၁၁ တစ်ပင်ပါေအာင်ေတာင့်များခြ င်း၊ အေစ့အရွယ်အစား  

  ညီညာခြ င်း  

၃။ YZG-03008 တစ်ပင်ပါေအာင်ေတာင့်များခြ င်း၊ အေတာင့်အရွယ်  

  ညီညာခြ င်း၊ ရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ခြ င်း 

၄။ YZG-04014 ရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ခြ င်း၊ ေရငတ်ဒဏ်  

  ခံ�ိုင်ခြ င်း 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    ဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာ----    ၇၇၇၇    ဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာ----၁၁၁၁၁၁၁၁    
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ကုလားပဲသီး�ှံကုလားပဲသီး�ှံကုလားပဲသီး�ှံကုလားပဲသီး�ှံ    

 ကုလားပဲသီး�ှံသုေတသနလုပ်ငန်းကုိ ပိုးမsားေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိ ပV ီး အထွက်�/န်း 

ေကာင်းမွန်သည့် မျိ&းများရှာေဖွရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ အလားအလာ 

ေကာင်းေသာ အထွက်ေကာင်းကုလားပဲမျိ&းသစ် တစ်မျိ&းကုိ ေဖာ်ထုတ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၄င်းမျိ&း၏ 

အရည်အချင်းလကtဏာများမာှ ေအာက်ပါ အတိုင်းဖြ စ်ပါသည်။ 
 

ေရsနီလံုးက, ီးေရsနီလံုးက, ီးေရsနီလံုးက, ီးေရsနီလံုးက, ီး    

 ေရsနီလံုး က, ီးကုလားပဲမျိ&းမာှ ပြ ည်တွင်းစပ်မျိ&းြဖစ်ပV ီး ၂၀၀၀-၂၀၀၁ခု�ှစ်တွင် ဇလုပ်ခV ံ 

တွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိ&းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ မှ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခု�ှစ်အတွင်း ဇလုပ်ခV ံ၊ 

ပန်းကုန်းခV ံ၊ မြ င်းြခံခV ံ�ှင့် ေရဦးမV ိ&Wနယ်၊  မုံရွာ မV ိ&Wနယ်တုိWတွင်လည်းေကာင်း ACIAR Project 

အစီအစဥ်အရ မ��ေလးတိုင်း၊ မေကွးတိုင်း�ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတိုWတွင်စမ်းသပ်ခဲ့ရာ စံထားမျိ&း 

ေရဆင်း-၄၊ ေရဆင်း-၆ မျိ&းတိုWသည် တစ်ဧကလ<င် ပျမ်းမ<အထွက်�/န်း (၁၉) တင်း�ှင့် (၂၂) တင်း 

ထွက်ရှိ၍ ေရsနီလံုး က, ီးကုလားပဲမျိ&းသည် ၂၇.၆ တင်း ထွက်ရိှသည်ကုိေတ"ွရိှရပါသည်။   

 

 
 

    

    

 

  

 ေရsနီလံုး က, ီးကုလားပဲမျိ&းသစ်၏ ထူးြခားေကာင်းမွန်ေသာ အရည်အချင်းများမာှ        

(၁) အေစ့က, ီး၍ အထွက်ေကာင်းြခင်း၊ (၂) ည0ိ&းေသေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ြခင်း၊ (၃) သုိေလာှင်ပိုး 

Bruchids ဒဏ်ခံ�ိုင်ြခင်း�ှင့် (၄) ယာသီးထပ်�ှင့်လယ်သီးထပ် (၂)မျိ&းလံုး စိုက်ပျိ&း�ိုင်ြခင်းတိုW 

ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

အရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများအရည်အချင်းလကtဏာများ        

 မူရင်းလုိင်းနံပါတ် ZCHL-2014 

မိဘမျိ&း ေရဆင်း-၄ x ICC-16145 

၅၀ ရာခိုင်�/န်းပန်းပွင့်ရက် ၅၅ - ၆၀ 

ရင့်မှည့်ရန်က9 ာရက် ၉၀ - ၁၀၀ 

တစ်ပင်ပါသီးေတာင့် ၂၅ - ၃၀ 

တစ်ေတာင့်ပါအေစ့ ၁.၀ 

အေစ့ ၁၀၀ အေလးချိန် (ဂရမ်) ၄၁.၄ 

တစ်ဧကအထွက် (တင်း) ၂၅ - ၃၀ 

ပXိုတင်းပါ၀င်မ/(ရာခိုင်�/န်း) ၂၀.၅ 

ည0ိ&းေသေရာဂါခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/  ခံ�ိုင်ရည်ရှိ 
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က, ံသီး�ှံက, ံသီး�ှံက, ံသီး�ှံက, ံသီး�ှံ    

    

 က, ံအထွက်�ှင့် သက9 ားထွက်ေကာင်းေသာ က, ံမျိ&းများရရှိရန် က, ံသုေတသနလုပ်ငန်း 

များကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ မျိ&းကူးစပ်ေမွးမြ ]ခြ င်းမှ အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ရရှိခဲ့သည့် အလား 

အလာေကာင်းေသာ က, ံမျိ&းလုိင်းသစ်တစ်မျိ&းကုိ ေဖာ်ထုတ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၄င်းမျိ&း၏ အရည် 

အချင်းလကtဏာများကုိ ေအာက်တွင်ေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။        
 

က, ံမျိ&းလုိင်းက, ံမျိ&းလုိင်းက, ံမျိ&းလုိင်းက, ံမျိ&းလုိင်း    ၁၉၉၉၁၉၉၉၁၉၉၉၁၉၉၉----၁၃၇၁၃၇၁၃၇၁၃၇ (F (F (F (F----916 Open Cross)916 Open Cross)916 Open Cross)916 Open Cross)    
    

 

အပင်ေပါက်�/န်း (Germination) -  ၇၀-၈၀ %   

အပင်အမြ င့် (Stalk) -  ၁၂-၁၅ေပ 

ပင်ပာွး (Tiller) - ၅-၁၀ ပင် 

ပင်စည်လုံးပတ် (Girth) - ၃-၃.၅ လက်မ 

အပင်ပုံစံ (Growth habit) - ေထာင်မတ် 

အချိ&ရည်ပျစ်ကျဲမ/ရာခိုင်�/န်း (Brix) -  ၂၀ -၂၂  

အထွက်�/န်း (Yield/acre) - ၄၀ - ၅၀ တန်/ဧက 

လမိုင်းစွမ်းရည် (Ratooning Ability) - ၂၅ - ၃၀တန်/ဧက(အထွက်) 

အခြ ားအရည်အချင်းလကtဏာများ - ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိ 

- ေရ၀ပ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိ 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

0686 

0679 0686 
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ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသနဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသနဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသနဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသန    
    

    

 ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသနတွင် ခရမ်းချဥ်၊ ခရမ်း၊ ဟင်းစားပဲပုပ်�ှင့် ငXုတ်တိုWကုိ 

မျိ&းေမွးမြ ]ေရွးချယ်ခြ င်း၊ မျိ&းယှဥ်ပV ိ&င်ခြ င်း�ှင့် စိုက်နည်းစနစ်စမ်းသပ်ခြ င်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် 

ကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 စဥ်ဆက်မပြ တ်စမ်းသပ်ေတ"ွရှိချက်များအရ အလားအလာေကာင်းေသာ ငXုတ်အချိ& 

မျိ&းသစ်တစ်မျိ&းကို ေဖာ်ထုတ်ရရှိခဲ့ရာ ၄င်းမျိ&း၏ အရည်အချင်းလကtဏာများကုိ ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။ 
 

ငXုတ်အချိ&မျိ&းငXုတ်အချိ&မျိ&းငXုတ်အချိ&မျိ&းငXုတ်အချိ&မျိ&း    ( ISPN ( ISPN ( ISPN ( ISPN 5 # 4 )5 # 4 )5 # 4 )5 # 4 )    
    

 ကမ�ာ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသနဖွံ"ဖV ိ&းေရးဗဟုိဌာန (World Vegetables Centre) 

မှရရှိေသာ ငXုတ်ချိ&မျိ&းများကုိ ၂၀၀၆ ခု�ှစ် မှ ၂၀၀၉ ခု�ှစ်အထိ စမ်းသပ်ယှဥ်ပV ိ&င်စိုက်ပျိ&းရရိှခဲ့ 

ေသာ မျိ&းဖြ စ်ပါသည်။ (ISPN 5 # 4)မျိ&း သည် အသက်လျင်၍ (၇၂)ရက်အ က9 ာတွင် ၅၀ 

ရာခိုင်�/န်း ပန်းပွင့်ပV ီး (၉၄)ရက်တွင် အသီးဆွတ်ခူး�ိုင်ပါသည်။ တစ်ပင်လ<င် ပျမ်းမ<သီးေတာင့်  

(၈)ေတာင့်သီး၍ အသီးတစ်ေတာင့် ပျမ်းမ<အေလးချိန်မာှ (၆၈.၈) ဂရမ်ရိှကာ တစ်ပင်မှ အသီး 

အေလးချိန် (၅၅၀)ဂရမ်ထွက်ရှိပါသည်။ တစ်ဧကလ<င် အပင်အတန်းအကာွအေဝး (၂)ေပ 

ပတ်လည်ဖြ င့် တစ်ကျင်းတစ်ပင်ချန် စိုက်ပျိ&းခဲ့ရာ တစ်ဧကမှသီးထွက် (၃၅၀၀)ပိဿာ ထွက်ရှိခ့ဲ 

ပါသည်။  အသီးအေရာင်မာှ အစိမ်းေရာင်ရိှပV ီး သီးေတာင့်အရှည် (၇.၃ စင်တီမီတာ)၊ သီးေတာင့် 

အချင်း(၅.၆ စင်တီမီတာ)�ှင့်  အသားအထူ (၅ မီလီမီတာ) ရှိပါသည်။  

 ISPN 5 # 4 မျိ&းသည် အသီးထွက်ေကာင်း၍ အသီးေရာင် အစိမ်းေရာင်ရိှပV ီး အသီး          

ပုံသ@နမ်ာှလည်း Bell Shape ဖြ စ်သဖြ င့် စားသုံးသူများ က, ိ&က်�ှစ်သက်သည့် ငXုတ်ချိ&မျိ&း 

ဖြ စ်ပါသည်။  
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((((ခခခခ) ) ) ) စုိက်ပျိ&းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ င်းစုိက်ပျိ&းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ င်းစုိက်ပျိ&းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ င်းစုိက်ပျိ&းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ င်း    

သီး�ှံစိုက်ပျိ&းေရးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းေရးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းေရးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းေရးစနစ်စနစ်စနစ်စနစ်သုေတသနသုေတသနသုေတသနသုေတသန    

 သီး�ှံစိုက်ပျိ&းေရးစနစ်သုေတသနတွင် အကျိ&းအမြ တ်အများဆုံး�ှင့်  ေြမဆီလsာထိန်း 

သိမ်း�ိုင်မည့် သင့်ေတာ်သည့် သီး�ှံပုံစံများကုိ ရှာေဖွခြ င်း၊ ထုတ်ေဝပV ီး စပါးမျိ&းများ�ှင့် ထုတ်ေဝ 

မည့် စပါးမျိ&းများအထွက် စိုက်နည်းစနစ်များကုိေဖာ်ထုတ်ခြ င်း�ှင့် စပါးသီး�ှံအတွက် ေပါင်း�ှိမ် 

နင်းနည်းစနစ်များကုိ ေလ့လာခြ င်းတိုWကို  ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 စဥ်ဆက်မပြ တ်စမ်းသပ်လျက်ရှိသည့် သီး�ှံစိုက်ပျိ&းေရးစနစ်သုေတသနလုပ်ငန်းများ 

မှ ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတ"ွရိှချက်များကုိ ေအာက်တွင်ေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။ 
 

မုိးေရေသာက်ေဒသများတွင်မုိးေရေသာက်ေဒသများတွင်မုိးေရေသာက်ေဒသများတွင်မုိးေရေသာက်ေဒသများတွင်    အအအအ    ေြခာက်ထေြခာက်ထေြခာက်ထေြခာက်ထယ်ယ်ယ်ယ်ေရး၊ေရး၊ေရး၊ေရး၊    အအအအ    ေြခာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င်ေြခာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င်ေြခာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င်ေြခာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င်    ့့့့    သင်သင်သင်သင်    ့ေတာ်သည့်ေတာ်သည့်ေတာ်သည့်ေတာ်သည်    ့့့့    

စပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများ    

 ယာ-၂၊ ဆင်းသွယ်လတ်၊ ေရဆင်းလံုးသွယ် �ှင် ့ ယာ-၉ စပါးမျိ&းတိုWသည် အ ေြခာက် 

ထယ်ေရး၊ အ ေြခာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်၌ စိုက်ပျိ&းဖြ စ်ထွန်းေက9 ာင်း ေတ"ွရိှရပါသည်။ 

 မိုးေရေသာက်ေဒသများတွင် မိုးေရကုိသာ အားကိုးစိုက်ပျိ&းရေသာေက9 ာင် ့ စပါးပင် 

ဖြ စ်ထွန်းမ/မာှ မေသချာမေရရာသည် ့ အ ေြခအေန�ှင် ့ က, &ံေတ"ွရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အ ေြခာက် 

ထယ်ေရး၊ အ ေြခာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်သည် ဧပV ီလ�ှင် ့ ေမလ မိုးစတင်ရာွသည် ့အချိန် အေခြ ာက် 

ထယ်ေရးပြ င်၍ ရသည် ့အ ေြခအေနတွင် ယာသီး�ှံများအတွက် ေမြ ပြ င်သက့ဲသိWု  ေြမကုိ 

အ ေြခာက်ပြ င်ပV ီး စပါးမျိ&းေစ့ကုိ အေခြ ာက်က, ဲပက်စိုက်ပျိ&းခြ င်းဖြ င် ့ စပါးအပင်ေပါက်ကုိ 

က, ိ&တင်ရယူထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ စိုက်ပV ီးေနာက်ပိုင်း မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းသည် ့ကာလများ၌ 

မိုးေရကုိ သုိေလှာင်ထားပV ီး ပုံမှန်စပါးစိုက်သက့ဲသိWု အပင်ပြ &စုေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းဖြ စ်သည်။ 
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မုိးေရေသာက်မုိးေရေသာက်မုိးေရေသာက်မုိးေရေသာက်ေဒသေဒသေဒသေဒသအေခြ ာက်ထယ်ေရး၊အေခြ ာက်ထယ်ေရး၊အေခြ ာက်ထယ်ေရး၊အေခြ ာက်ထယ်ေရး၊    အေခြ ာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င့်အေခြ ာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င့်အေခြ ာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င့်အေခြ ာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င့်    စမ်းသပ်ခြ င်းမှစမ်းသပ်ခြ င်းမှစမ်းသပ်ခြ င်းမှစမ်းသပ်ခြ င်းမှ    

ေတွ"ရိှချက်များေတွ"ရိှချက်များေတွ"ရိှချက်များေတွ"ရိှချက်များ        ၊၊၊၊    ၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉    ခုခုခုခု�ှစ်�ှစ်�ှစ်�ှစ်((((မိုးမိုးမိုးမိုး) ) ) ) ေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်း    
 

 

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ် မျိ&းအမည်မျိ&းအမည်မျိ&းအမည်မျိ&းအမည် အေခြ ာက်ထအေခြ ာက်ထအေခြ ာက်ထအေခြ ာက်ထယ်ယ်ယ်ယ်ေရးအေရးအေရးအေရးအ    ေြခာက်မျိ&းေစ့ချေြခာက်မျိ&းေစ့ချေြခာက်မျိ&းေစ့ချေြခာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င့်စနစ်ဖြ င့်စနစ်ဖြ င့်စနစ်ဖြ င့်    တစ်ဧကတစ်ဧကတစ်ဧကတစ်ဧက    
စပါးစပါးစပါးစပါးအထွက်အထွက်အထွက်အထွက်((((တင်းတင်းတင်းတင်း)))) 

၁ သုခရင် ၇၀.၂၃ 

၂ ေရဆင်းလုံးသွယ် ၉၃.၃၀ 

၃ ဆင်းသွယ်လတ် ၁၁၉.၁၉ 

၄ ယာ-၂ ၁၂၂.၆၃ 

၅ ယာ-၉ ၈၉.၅၉ 

    ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<    ၉၈၉၈၉၈၉၈....၁၉၁၉၁၉၁၉    
 

 

  အေခြ ာက်ထယ်ေရး၊ အ ေြခာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်ဖြ င် ့ စိုက်ပါက ယာ-၂၊ ဆင်းသွယ်လတ်၊ 

ေရဆင်းလုံးသွယ် �ှင် ့ ယာ-၉    စပါးမျိ&းများ၏ ၅၀ ရာခိုင်�/န်း အ�ှံထွက်သည် ့ေနWရက်များမာှ 

၂၀၀၉ ခု�ှစ်၊ သ9 ဂုတ်လအတွင်းတွင် ကျေရာက်ပါသည်။ ၄င်းလသည် ၂၀၀၉ ခု�ှစ်အတွက် 

ေနပြ ည်ေတာ်၊ ေရဆင်း၌ မိုးအများဆံုးရွာသွန်သည့်လဖြ စ်ေသာေ က9 ာင့် အထွက်ေကာင်းေစ 

ေက9 ာင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။   
 

မုိးေရေသာက်ေဒသမုိးေရေသာက်ေဒသမုိးေရေသာက်ေဒသမုိးေရေသာက်ေဒသ    အေခြ ာက်ထယ်ေရး၊အေခြ ာက်ထယ်ေရး၊အေခြ ာက်ထယ်ေရး၊အေခြ ာက်ထယ်ေရး၊    အေခြ ာက်မျိ&းေစ့ချအေခြ ာက်မျိ&းေစ့ချအေခြ ာက်မျိ&းေစ့ချအေခြ ာက်မျိ&းေစ့ချစနစ်စနစ်စနစ်စနစ်ဖြ င့်ဖြ င့်ဖြ င့်ဖြ င့်    စပါးမျိ&းများ၏စပါးမျိ&းများ၏စပါးမျိ&းများ၏စပါးမျိ&းများ၏            

၅၀၅၀၅၀၅၀    ရာခိုင်�/န်းရာခိုင်�/န်းရာခိုင်�/န်းရာခိုင်�/န်း        အ�ှံထွက်ရက်များအ�ှံထွက်ရက်များအ�ှံထွက်ရက်များအ�ှံထွက်ရက်များ    ၊၊၊၊        ၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉    ခု�ှစ်ခု�ှစ်ခု�ှစ်ခု�ှစ် ( ( ( (မုိးမုိးမုိးမုိး) ) ) ) ေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်း    
 

၅၀၅၀၅၀၅၀    ရာခုိင်�/န်းရာခုိင်�/န်းရာခုိင်�/န်းရာခုိင်�/န်း    ပန်းပွင်ပန်းပွင်ပန်းပွင်ပန်းပွင်    ့သည့်သည့်သည့်သည်    ့ေနW�ှင့်ေနW�ှင့်ေနW�ှင့်ေနW�ှင်    ့့့့    ရက်ရက်ရက်ရက်        

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ် 
    

    

မျိ&းအမည်မျိ&းအမည်မျိ&းအမည်မျိ&းအမည် 
    

ေနWေနWေနWေနW ရက်ရက်ရက်ရက် 

၁ သုခရင် ၂၇-၇-၀၉ ၇၈ 

၂ ေရဆင်းလုံးသွယ် ၁၁-၈-၀၉ ၉၃ 

၃ ဆင်းသွယ်လတ် ၂၁-၈-၀၉ ၁၀၃ 

၄ ယာ-၂ ၁၂-၈-၀၉ ၉၄ 

၅ ယာ-၉ ၁၈-၈-၀၉ ၁၀၀ 
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�ှစ်�ှစ်�ှစ်�ှစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်    

 စပါးကုိ�ှစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်ဖြ င့် စိုက်ပျိ&းပါက စိုက်တန်းအားလံုးသည် ေဘးတန်းအသွင် 

ရိှေနခြ င်းေက9 ာင့် ပုံမှန်တန်းပြ ည့်စိုက်ပျိ&းခြ င်းထက် ေနေရာင်ခြ ည်ကုိ ပိုမိုရရိှ�ိုင်ခြ င်း၊ ေလဝင် 

ေလထွက်ပိုမိုေကာင်းမွန်�ိုင်ခြ င်း၊ ေမြ ဆီလsာမှအပင်အာဟာရကို ပိုမိုရရိှ�ိုင်ခြ င်းစသည့် Border 

Effect ကုိ ပြ ည့်ဝစာွရရိှ�ိုင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ထိWုေက9 ာင့် အထွက်�/န်းမိတ်ဘက်များဖြ စ်သည့် 

ေကာက်Xုံတစ်Xုံရိှအ�ှံ၊ တစ်�ှံပါအေစ့၊ ေအာင်ေစ့ရာခိုင်�/န်း�ှင့် အေစ့ ၁၀၀၀ အေလးချိန် 

တိုWပို�ိုင်ပါသည်။ ထုိW ပြ င် တန်းပူးစိုက်ခြ င်းသည် တန်းပြ ည့်စိုက်ခြ င်းထက် မျိ&းေစ့�/န်းေလျာ့ချ�ုိင် 

သည့်အပြ င် ေကာက်စိုက်လုပ်ငန်းကုိလည်း လ<င်မြ န်ေစပါသည်။ 

 �ှစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်၏ စပါးအထွက်�/န်းအေပK အကျိ&းပြ &�ိုင်မ/ကိုသိရှိရန် ၂၀၀၇ �ှင့် 

၂၀၀၈ ခု�ှစ်၊ မိုးရာသီတိုWတွင် ေရဆင်း၊ လက်ပံတန်း၊ ေမြ ာင်းမြ ၊ မိုးည0င်း၊ ကျိ&င်းတုံ၊ ပန်းကုန်း 

(ေရဦး)တိုWတွင် တန်းက9 ား ၈ လက်မ၊ ပင်က9 ား ၆ လက်မ�ှင့် �ှစ်တန်းစိုက်ပV ီး တစ်တန်းလှပ် 

(တန်းေကျာ်တွင် ၁၆ လက်မ) ထား၍ တန်း က9 ား ၈လက်မ၊ ပင်က9 ား ၆ လက်မတန်းပြ ည့် 

စိုက်စနစ်�ှင့်ယှဥ်ကာ စိုက်ပျိ&းစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 စမ်းသပ်ေတ"ွရှိချက်အရ တန်း က9 ား ၈ လက်မ၊ ပင်က9 ား ၆ လက်မ တန်းပြ ည့်စနစ်ဖြ င့် 

စိုက်ပျိ&းမည့်အစား တန်းက9 ား ၈ လက်မ၊ ပင်က9 ား ၆ လက်မ�ှင့် �ှစ်တန်းစိုက်ပV ီး တစ်တန်းလှပ် 

(တန်းေကျာ်တွင် ၁၆ လက်မ) စိုက်စနစ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းသည် တစ်ဧကလ<င် စပါးအထွက် 

(၃)တင်းမှ (၁၉)တင်း ေလျာ့နည်းေက9 ာင်း၊ အမ်အာ ၂၃၀ �ှင့် ဆင်းဧကရီ-၃ စပါးမျိ&းများ၌ 

(၂)တင်းမှ (၁၁)တင်းအထိအထွက် ပို�ိုင်ေ က9 ာင်းေတ"ွရှိရပါသည်။ 

 �ှစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်သည် ေကာက်စိုက်လုပ်ငန်းကုိ လွယ်ကူလ<င်မြ န်ေစပါသည်။ ပုံမှန် 

အားဖြ င့် တစ်ဧကလ<င် မျိ&းေစ့(၂)တင်းခနW်အသံုး ပြ &လျက်ရှိရာ တန်းပူးစိုက်စနစ်တွင် တစ်ဧက 

လ<င် မျိ&းေစ့(၁၂)ပြ ည်ခနW်ဖြ င့် လုံေလာက်သဖြ င့် အသံုးပြ &မည့် မျိ&းေစ့ကုိလည်း မျိ&းေလျာ့ချ�ုိင် 

ပါသည်။ ၄င်းပြ င်မျိ&းသနW်ထုတ်လုပ်သည့် စိုက်ခင်းများ၌ မျိ&းကဲွ�/တ်ပယ်မ/လွယ်ကူေစ�ိုင်သဖြ င့် 

အသုံးပြ &သင့်ပါသည်။ 
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�ှစ်�ှစ်�ှစ်�ှစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်စမ်းသပ်ခြ င်းတန်းပူးစိုက်စနစ်စမ်းသပ်ခြ င်းတန်းပူးစိုက်စနစ်စမ်းသပ်ခြ င်းတန်းပူးစိုက်စနစ်စမ်းသပ်ခြ င်း    ၊၊၊၊    ၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇    �ှင့်�ှင့်�ှင့်�ှင့်    ၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    ခု�ှစ်ခု�ှစ်ခု�ှစ်ခု�ှစ် /  /  /  / မုိးရာသီမုိးရာသီမုိးရာသီမုိးရာသီ ( ( ( (ေရဆင်း�ှင့်နယ်ခV ံများေရဆင်း�ှင့်နယ်ခV ံများေရဆင်း�ှင့်နယ်ခV ံများေရဆင်း�ှင့်နယ်ခV ံများ))))    
    
    

တစ်ဧကအထွက်တစ်ဧကအထွက်တစ်ဧကအထွက်တစ်ဧကအထွက် ( ( ( (တင်းတင်းတင်းတင်း))))    

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်    စပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများ    ၈၈၈၈" x " x " x " x ၆၆၆၆" " " " �ှစ်�ှစ်�ှစ်�ှစ်တန်းပူးတန်းပူးတန်းပူးတန်းပူး    

တစ်တစ်တစ်တစ်တန်းလှပ်တန်းလှပ်တန်းလှပ်တန်းလှပ်    

    

၈၈၈၈" x " x " x " x ၆၆၆၆" " " " 

တန်းတန်းတန်းတန်းပြ ည့်ပြ ည့်ပြ ည့်ပြ ည့်    

    

တန်းတန်းတန်းတန်းပြ ည့်ထက်ပြ ည့်ထက်ပြ ည့်ထက်ပြ ည့်ထက်    

ေလျာ့နည်းမ/ေလျာ့နည်းမ/ေလျာ့နည်းမ/ေလျာ့နည်းမ/        

    

စမ်းသပ်သည့်ေဒသစမ်းသပ်သည့်ေဒသစမ်းသပ်သည့်ေဒသစမ်းသပ်သည့်ေဒသ    

    

၁ မေနာသုခ ၆၀.၇၃ ၆၉.၉၁ ၁၃ ေရဆင်း၊ လက်ပံတန်း 

၂ ဆင်းသွယ်လတ် ၈၉.၆၈ ၉၂.၈၅ ၃ ေရဆင်း 

၃ ဆင်းသုခ ၈၆.၉၁ ၉၄.၀၅ ၈  ေြမာင်းမြ  ေရဆင်း 

၄ အမ်အာ ၂၃၀ ၉၇.၄၅ ၉၅.၁၀ -၂ ေရဆင်း  

၅ ေရဆင်းလုံးသွယ် ၈၁.၈၄ ၁၀၀.၄၅ ၁၉ ေရဆင်း 

၆ ဆင်းဧကရီ -၃ ၈၇.၆၂ ၇၈.၈၀ -၁၁ မုိးည0င်း၊ ကျိ&င်းတုံ 

၇ ဧရာမင်း  ၇၅.၂၉ ၈၂.၀၉ ၈ ပန်းကုန်း 

    ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<    ၈၂၈၂၈၂၈၂....၇၉၇၉၇၉၇၉    ၈၇၈၇၈၇၈၇....၆၁၆၁၆၁၆၁    ၅၅၅၅        
    

 

 

 

ေြမဆီလsာသုေတသနေြမဆီလsာသုေတသနေြမဆီလsာသုေတသနေြမဆီလsာသုေတသန    
    

 ေမြ ဆီလsာသုေတသနတွင် သီး�ှံများအတွက် ဓါတ်ေမြ သ9 ဇာအကျိ&းရိှစာွသုံးစွဲနည်း 

�ှင့် ေမြ ဆီလsာအတွင်းရိှ အပင်အာဟာရဓါတ် ထိန်းသိမ်းနည်းစနစ်ဆုိင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်း 

များကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

 ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတ"ွရိှချက် 

များကုိ ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။  
 

 

အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ&းသစ်များအတွက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ&းသစ်များအတွက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ&းသစ်များအတွက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ&းသစ်များအတွက်    ဓာတ်ဓာတ်ဓာတ်ဓာတ်    ေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထား    
 

 စပါးမျိ&းသစ်များအတွက် ေဒသအလုိက် သင့်ေတာ်ေသာ ဓာတ် ေြမသ9 ဇာ�/န်းထားကုိ 

ေရဆင်း၊ ေကျာက်ဆည်၊ ပန်းကံုး (ေရဦး)၊ သဲကုန်း �ှင့် ေမြ ာင်းြမခV ံတိုWတွင် ၂၀၀၈ ခု�ှစ် မိုးရာသီ၊ 

၂၀၀၉ ခု�ှစ် ေ�ွ �ှင့် မိုးရာသီစမ်းသပ်ေတွ ့ရှိချက်များအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေတ"ွရိှခဲ့ 

ရပါသည်။ 
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စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်    ေဒသေဒသေဒသေဒသ    စပါးမျိစပါးမျိစပါးမျိစပါးမျိ&း&း&း&း    ရာသီရာသီရာသီရာသီ    

အမြ င့်ဆုံးအထွက် အမြ င့်ဆုံးအထွက် အမြ င့်ဆုံးအထွက် အမြ င့်ဆုံးအထွက် 

ရ�ုိင်ရန် ထည့်သွင်း ရ�ုိင်ရန် ထည့်သွင်း ရ�ုိင်ရန် ထည့်သွင်း ရ�ုိင်ရန် ထည့်သွင်း 

ေပးရမည့် ယူရီးယားေပးရမည့် ယူရီးယားေပးရမည့် ယူရီးယားေပးရမည့် ယူရီးယား    

((((ေပါင်ေပါင်ေပါင်ေပါင်////ဧကဧကဧကဧက))))    

အမြ တ်အများဆံုးရအမြ တ်အများဆံုးရအမြ တ်အများဆံုးရအမြ တ်အများဆံုးရ    

�ုိင်ရန်ထည့်သွင်းေပး�ုိင်ရန်ထည့်သွင်းေပး�ုိင်ရန်ထည့်သွင်းေပး�ုိင်ရန်ထည့်သွင်းေပး    

သင့်သည့် ယူရီးယားသင့်သည့် ယူရီးယားသင့်သည့် ယူရီးယားသင့်သည့် ယူရီးယား    

((((ေပါင်ေပါင်ေပါင်ေပါင်////ဧကဧကဧကဧက))))    

ဆင်း�ွယ်ရင် မိုး၊ေ�ွ ၁၂၄ ၁၂၁ 

ဆင်းသွယ်ရင် မိုး၊ေ�ွ ၁၂၅ ၁၂၂ 

ဆင်းသွယ်လတ် မိုး ၁၂ဝ ၁၁၇ 

ဆင်းသုခ မိုး ၁၂၅ ၁၂၁ 

မေနာသုခ မိုး ၁၂၂ ၁၁၈ 

ေရဆင်းလုံးသွယ် မိုး၊ေ�ွ ၁၂၉ ၁၂၆ 

ေရsသွယ်ရင် ေ�ွ ၁ဝ၉ ၁ဝ၆ 

ေရွမြ န်မာ ေ�ွ ၁၃၆ ၁၃၁ 

ေရsပြ ည်တန် မိုး ၁၁၇ ၁၁၄ 

ရတနာတိုး မိုး ၁၁၆ ၁၁၄ 

၁ ေရဆင်း 

ရတနာတိုး ေ�ွ ၁၂၆ ၁၂၃ 

ဆင်း�ွယ်ရင် ေ�ွ ၁၃၆ ၁၂၆ 

ဆင်းသွယ်လတ် မိုး ၁၂ဝ ၁၁၇ 

ဆင်းသုခ မိုး ၁၂၅ ၁၂၁ 

မေနာသုခ မိုး ၁၂၂ ၁၁၈ 

ေရွမြ န်မာ ေ�ွ ၁၂၂ ၁၁၇ 

၂ ေမြ ာင်းမြ  

သီးထပ်ရင် ေ�ွ ၁၂၁ ၁၁၅ 

ဆင်းသုခ မိုး ၁၂၅ ၁၂၁ 

မေနာသုခ မိုး ၁၂၂ ၁၁၈ 

မေနာသုခ ေ�ွ ၁၂၃ ၁၂၁ 

ေရဆင်းလုံးသွယ် မိုး၊ေ�ွ ၁၂၉ ၁၂၆ 

ေရsသွယ်ရင် ေ�ွ ၁၃၉ ၁၃၆ 

၃ ေကျာက်ဆည် 

ဧရာမင်း မိုး ၁၂၄ ၁၂ဝ 
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စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်    ေဒသေဒသေဒသေဒသ    စပါးမျိ&းစပါးမျိ&းစပါးမျိ&းစပါးမျိ&း    ရာသီရာသီရာသီရာသီ    

အမြ င့်ဆုံးအထွက် အမြ င့်ဆုံးအထွက် အမြ င့်ဆုံးအထွက် အမြ င့်ဆုံးအထွက် 

ရ�ုိင်ရန် ထည့်သွင်း ရ�ုိင်ရန် ထည့်သွင်း ရ�ုိင်ရန် ထည့်သွင်း ရ�ုိင်ရန် ထည့်သွင်း 

ေပးရမည့် ယူရီးယားေပးရမည့် ယူရီးယားေပးရမည့် ယူရီးယားေပးရမည့် ယူရီးယား    

((((ေပါင်ေပါင်ေပါင်ေပါင်////ဧကဧကဧကဧက))))    

အမြ တ်အများဆံုးရအမြ တ်အများဆံုးရအမြ တ်အများဆံုးရအမြ တ်အများဆံုးရ    

�ုိင်ရန်�ုိင်ရန်�ုိင်ရန်�ုိင်ရန်ထည့်သွင်းေပးထည့်သွင်းေပးထည့်သွင်းေပးထည့်သွင်းေပး    

သင့်သည့် ယူရီးယားသင့်သည့် ယူရီးယားသင့်သည့် ယူရီးယားသင့်သည့် ယူရီးယား    

((((ေပါင်ေပါင်ေပါင်ေပါင်////ဧကဧကဧကဧက))))    

ဆင်းသွယ်လတ် မိုး ၁၂ဝ ၁၁၇ 

မေနာသုခ မိုး ၁၂၂ ၁၁၈ 

ေရဆင်းလုံးသွယ် မိုး၊ေ�ွ ၁၂၉ ၁၂၆ 

ေရsမြ န်မာ ေ�ွ ၁၂၂ ၁၁၇ 

၄ သဲကုန်း 

ေရsပြ ည်တန် မိုး ၁၁၇ ၁၁၄ 

မေနာသုခ မိုး ၁၄၉  ၁၄၄ 

ေရsဘို-၁ မိုး ၁၃၂ ၁၂၈ 

ဧရာမင်း မိုး ၁၂၄ ၁၂၀ 

၅ ပန်းကုံး 

Xiang Zao 

Xing-19 
မိုး ၁၃၉ ၁၃၄ 

    

မှတ်ချက်။မှတ်ချက်။မှတ်ချက်။မှတ်ချက်။    ။။။။    အထွက်�/န်းအမြ င့်ဆံုးရရန် �ှင့် အကျိ&းအမြ တ်အများဆုံးရရန် ထည့်သွင်းေပးရမည့် 

တစ်ဧကယူရီးယား�/န်းထားများကို တွက်ချက်ရာတွင် မိုးရာသီ စပါးအတွက် ၉.၁၂.ဝ၉ 

ေနWထုတ် လယ်ယာစီးပွားသတင်းဂျာနယ် အမှတ်-၄၈၁ မှလည်းေကာင်း၊ ေ�ွရာသီ 

စပါးအတွက် ၁၀.၆.၂ဝဝ၉ ေနWထုတ် လယ်ယာစီးပာွးသတင်းဂျာနယ် အမှတ်-၄၅၄ 

လည်းေကာင်း ယူရီးယား ၅၀ ကီလိုတစ်အိတ်ေစျး�/န်း၁၈၃ဝဝ ကျပ် �ှင့် ၁၈၇ဝဝ 

ကျပ် အသီးသီး�ှင့် စပါးတစ်တင်း ေစျး�/န်း ၃၈၁၈ ကျပ် �ှင့် ၃၅၈၈ ကျပ် အသီးသီးတိုW 

အေပKအေခြ ခံတွက်ချက်ထားခြ င်းြဖစ်ပါသည်။ 
 

ေမြ သ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်ေမြ သ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်ေမြ သ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်ေမြ သ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်    သင့်တင့်ေသာအထွက်ကုိရရိှ�ိုင်သည့်သင့်တင့်ေသာအထွက်ကုိရရိှ�ိုင်သည့်သင့်တင့်ေသာအထွက်ကုိရရိှ�ိုင်သည့်သင့်တင့်ေသာအထွက်ကုိရရိှ�ိုင်သည့်    စပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများ    
 

 မြ န်မာ�ိုင်ငံတွင် ေတာင်သူများလက်ရိှစိုက်ပျိ&းလျက်ရှိေသာ စပါးမျိ&းအများစုမာှ 

ထည့်သွင်းေသာ ဓာတ်ေမြ သ9 ဇာကုိ တုနW်ပြ န်မ/ေကာင်းေသာ အထွက်တိုးစပါးမျိ&းများဖြ စ်က9  

သဖြ င့် ေမြ သ9 ဇာ�/န်းထား လုံေလာက်စာွသံုးစွဲ�ိုင်ေသာ ေတာင်သူများအတွက်သာ မြ င့်မားေသာ 

အထွက်�/န်းကို ရရိှေစ�ိုင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ထုိWေက9 ာင့် ေမြ သ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်သာ သံုးစွဲ 

�ိုင်ေသာ ေတာင်သူများအတွက်  ေြမသ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့် သင့်တင့်ေသာ စပါးအထွက် 

ကိုေပး�ိုင်သည့် စပါးမျိ&းများကုိ ၂၀၀၇ ခု�ှစ်မှ ၂၀၀၉ ခု�ှစ်အထိ စမ်းသပ်ရှာေဖွခဲ့ရာ စပါးမျိ&း 

ေရဆင်းယာ-၉၊ အင်းမရဲေဘာ်၊ ေရsမေနာ် (Tamilnadu)၊ IRAT-191၊ �ှင့် MR-230 စပါးမျိ&း ၅ 

မျိ&းကုိ ပဏာမေတ"ွရှိခဲ့ရပါသည်။ 

 



 2 2 
 

ေရအသံုးချေရးသုေတသနေရအသံုးချေရးသုေတသနေရအသံုးချေရးသုေတသနေရအသံုးချေရးသုေတသန    
    

 ေရအသံုးချေရးသုေတသနတွင် သီး�ှံများအထွက်�/န်းတည်ငV ိမ်ေရး�ှင့် စိုက်ပျိ&းထုတ် 

လုပ် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေရးတိုWအတွက် စိုက်ပျိ&း ေရကို အကျိ&းရိှစာွေခ}တာ သံုးစွဲနည်းစနစ်၊ 

သီး�ှံ�ှင့်ေရဆက်စပ်မ/၊ မိုးေရကုိထိေရာက်စာွ ထိန်းသိမ်းသုိေလာှင်နည်းစနစ်တုိWကုိ သုေတသန 

ပြ &လျက်ရှိပါသည်။ 

 ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ ထူးခြ ားေသာ သုေတသနေတ"ွရှိချက် 

များကုိ ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။ 
 

စပါးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်�ှင်စပါးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်�ှင်စပါးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်�ှင်စပါးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်�ှင်    ့့့့    ေရထိန်ေရထိန်ေရထိန်ေရထိန်းနည်းစနစ်အလုိက်းနည်းစနစ်အလုိက်းနည်းစနစ်အလုိက်းနည်းစနစ်အလုိက်    ေမြ ပြ င်ချိန်မှေမြ ပြ င်ချိန်မှေမြ ပြ င်ချိန်မှေမြ ပြ င်ချိန်မှ    ရိတ်သိမ်းချိန်အထိရိတ်သိမ်းချိန်အထိရိတ်သိမ်းချိန်အထိရိတ်သိမ်းချိန်အထိ    ေရေရေရေရ    

လုိအပ်ချက်�ှင်လုိအပ်ချက်�ှင်လုိအပ်ချက်�ှင်လုိအပ်ချက်�ှင်    ့့့့    ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/        
    

 စပါးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်�ှင် ့ ေရထိန်းနည်းစနစ်အလုိက် ေမြ ပြ င်ချိန်မှ ရိတ်သိမ်း 

ချိန်အထိ ေရလုိအပ်ချက်�ှင် ့ ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/အား �/ိင်းယှဥ်ေလ့လာရန် ရည်ရွယ်၍ 

ေရဆင်းလုံးသွယ်စပါးမျိ&းကို အသံုးပြ &ကာ ေရထိန်းစနစ်(၂)မျိ&း၊ စိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်(၃)မျိ&းဖြ င့် 

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခု�ှစ်�ှင် ့ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခု�ှစ် ေ�ွရာသီတုိWတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 စမ်းသပ်ေတွ"ရှိချက်များအရ ေရထိန်းစနစ်ကွာခြ ားခြ င်းေက9 ာင် ့ စပါးအထွက်�/န်း 

သိသာစာွကွာ ခြ ားမ/မရိှသကဲ့သုိW စိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်ေက9 ာင် ့လည်း ကွာခြ ားမ/မရိှေက9 ာင်း ေတ"ွရိှ 

ရပါသည်။ ၄င်းအပြ င် စိုတစ်လှည့် ေခြ ာက်တစ်ခါ Aldernate Wetting and Drying (AWD) 

ေရထိန်းစနစ်ကုိ အသံုး ပြ &ခြ င်းဖြ င် ့ ေတာင်သူသမXိုးကျေရထိန်းစနစ် Farmers Practice 

(FP)ထက် သွင်းေရပမာဏ (၇) ရာခိုင်�/န်းမှ (၁၀) ရာခိုင်�/န်းထိ သက်သာေစေ က9 ာင်း�ှင် ့ 

ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ (၁၄)ရာခိုင်�/န်း မှ (၁၉)ရာခိုင်�/န်းပိုများေက9 ာင်း ေတ"ွရိှရပါသည်။ 

    ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခု�ှစ်၊ ေ�ွရာသီတွင် တိုက်Xုိက်မျိ&းေစ့ချစုိက်ပျိ&းခြ င်း Direct 

Seeded Rice (DSR) သည် ေရs"ေပြ ာင်း စိုက်စနစ် Transplanted Rice (TPR)ထက် 

စုစုေပါင်းသွင်းေရပမာဏ (၈)ရာခိုင်�/န်း မှ (၁၂) ရာခိုင်�/န်း ထိ သက်သာေစေ က9 ာင်း�ှင် ့ 

အစိုသမန်း ပြ င်တွင် တိုက်Xိုက်မျိ&းေစ့ချစနစ် Wet Seeded Rice (WSR) သည် ေရs"ေပြ ာင်း 

စိုက်စနစ် (TPR) ထက် ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ (၁၇)ရာခိုင်�/န်းပိုများေက9 ာင်း ေတ"ွရှိရပါသည်။ 
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၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇----၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    ေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီ    
    

စပါးအထွက်စပါးအထွက်စပါးအထွက်စပါးအထွက် ( ( ( (တင်းတင်းတင်းတင်း////ဧကဧကဧကဧက 
စုစုေပါင်းစုစုေပါင်းစုစုေပါင်းစုစုေပါင်း    သွင်းေရပမာဏသွင်းေရပမာဏသွင်းေရပမာဏသွင်းေရပမာဏ    

((((မီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာ)))) 

ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/    

((((ဂရမ်ဂရမ်ဂရမ်ဂရမ်////လီတာလီတာလီတာလီတာ)))) 
စုိက်ပျိ&းနည်းစုိက်ပျိ&းနည်းစုိက်ပျိ&းနည်းစုိက်ပျိ&းနည်း    

စနစ်စနစ်စနစ်စနစ် 
FFFFPPPP AWDAWDAWDAWD ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< FFFFP P P P  AWDAWDAWDAWD ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< FFFFPPPP AWDAWDAWDAWD ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< 

TPR ၁၃၁ ၁၃၉ ၁၃၅ ၉၂၆ ၈၆၇ ၈၉၆ ၀.၇၄ ၀.၈၅ ၀.၇၉ 

WSR ၁၁၄ ၁၂၈ ၁၂၁ ၉၆၄ ၈၃၂ ၈၉၈ ၀.၆၂ ၀.၈၁ ၀.၇၁ 

DSR ၁၃၄ ၁၃၃ ၁၃၄ ၉၈၇ ၈၈၀ ၉၃၃ ၀.၇၁ ၀.၇၉ ၀.၇၅ 

ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<    ၁၂၆၁၂၆၁၂၆၁၂၆    ၁၃၃၁၃၃၁၃၃၁၃၃    ----    ၉၅၉၉၅၉၉၅၉၉၅၉    ၈၅၉၈၅၉၈၅၉၈၅၉    ----    ၀၀၀၀....၆၉၆၉၆၉၆၉    ၀၀၀၀....၈၂၈၂၈၂၈၂    ----    

အယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီ    

((((၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅))))    
ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်    ----        ၄၄၄၄၄၄၄၄        ၀၀၀၀....၀၈၀၈၀၈၀၈    

 

၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈----၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    ေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီ    
 

စပါးအထွက်စပါးအထွက်စပါးအထွက်စပါးအထွက်    

((((တင်းတင်းတင်းတင်း////ဧကဧကဧကဧက)))) 

စုစုေပါင်းစုစုေပါင်းစုစုေပါင်းစုစုေပါင်း    သွင်းေရပမာဏသွင်းေရပမာဏသွင်းေရပမာဏသွင်းေရပမာဏ    

((((မီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာ)))) 

ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/    

((((ဂရမ်ဂရမ်ဂရမ်ဂရမ်////လီတာလီတာလီတာလီတာ)))) 
စုိက်ပျိ&းနည်းစုိက်ပျိ&းနည်းစုိက်ပျိ&းနည်းစုိက်ပျိ&းနည်း    

စနစ်စနစ်စနစ်စနစ် 
FFFFPPPP AWDAWDAWDAWD ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< FFFFPPPP AWDAWDAWDAWD ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< FFFFPPPP AWDAWDAWDAWD ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< 

TPR ၁၄၉ ၁၅၆ ၁၅၃ ၁၂၆၂ ၁၁၆၃ ၁၂၁၂ ၀.၆၁ ၀.၇၀ ၀.၆၅ 

WSR ၁၆၄ ၁၆၀ ၁၆၂ ၁၁၄၈ ၁၀၈၀ ၁၁၁၅ ၀.၇၄ ၀.၇၇ ၀.၇၆ 

DSR ၁၃၅ ၁၅၉ ၁၄၇ ၁၁၁၁ ၁၀၂၃ ၁၀၆၇ ၀.၆၃ ၀.၇၈ ၀.၇၀ 

ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<    ၁၄၉၁၄၉၁၄၉၁၄၉    ၁၅၉၁၅၉၁၅၉၁၅၉    ----    ၁၁၇၄၁၁၇၄၁၁၇၄၁၁၇၄    ၁၀၈၈၁၀၈၈၁၀၈၈၁၀၈၈    ----    ၀၀၀၀....၆၆၆၆၆၆၆၆    ၀၀၀၀....၇၅၇၅၇၅၇၅        

ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်    ----        ၅၈၅၈၅၈၅၈        ၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅    အယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီ    

((((၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅))))    စုိက်နည်းစနစ်စုိက်နည်းစနစ်စုိက်နည်းစနစ်စုိက်နည်းစနစ်    ----        ၇၁၇၁၇၁၇၁        ၀၀၀၀....၀၆၀၆၀၆၀၆    

 

ေရအနည်းလုိအေရအနည်းလုိအေရအနည်းလုိအေရအနည်းလုိအ    ေြခအေနတွင်ေြခအေနတွင်ေြခအေနတွင်ေြခအေနတွင်    စုိက်ပျိ&းဖြ စ်ထွန်း�ုိင်ေသာစုိက်ပျိ&းဖြ စ်ထွန်း�ုိင်ေသာစုိက်ပျိ&းဖြ စ်ထွန်း�ုိင်ေသာစုိက်ပျိ&းဖြ စ်ထွန်း�ုိင်ေသာ    စပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများ        
 

  ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာ စပါးမျိ&းများ ေမွးမြ ]ေရွးချယ်ခြ င်း သုေတသနအား 

အေထာက်အကူပြ &�ိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ေရအနည်းလုိအ ေြခအေနတွင် အထွက်�/န်းအသင် ့ 

အတင် ့ေပး�ိုင်စွမ်းေသာ စပါးမျိ&းများေရွးချယ်ရန် ေတာင်သူသမXိုးကျေရထိန်းစနစ်�ှင် ့ ေရ 

အနည်းလုိအ ေြခအေန(၂)မျိ&းတွင် ထုတ်ေဝပV ီးစပါးမျိ&းများ�ှင် ့ အလားအလာရှိေသာ အထွက် 

ေကာင်းစပါးမျိ&းသစ်များ၊ မျိ&းလုိင်းများကုိ အသံုးပြ &၍ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ် မိုးရာသီတွင် 

ပလပ်စတစ်အမိုးခုံးေအာက်တွင် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 
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  စမ်းသပ်ခဲ့ေသာ စပါးမျိ&းများ၏ အထွက်�/န်းများကို သမXိုးကျေရထိန်းစနစ်�ှင် ့ ေရ 

အနည်းလုိအ ေြခအေန(၂)မျိ&းတုိW၏ ပျမ်းမ<အထွက်�/န်းတိုWအေပKအေခြ ခံ၍ အုပ်စု(၄)ခု ခွဲခြ ား 

ေလ့လာခဲ့ရာ (၄)ရာသီစမ်းသပ်ေတ"ွရိှချက်အရ စမ်းသပ်ခဲ့ေသာ စပါးမျိ&း(၅၃)မျိ&းအနက်             

Yn 2744-2-390-1-2-3, Yn 2908-9-6-UBN-6 (၂)မျိ&းသည် Non Responsive, Efficient 

အုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာေက9 ာင် ့ ေရအနည်းလိုအ ေြခအေနတွင်ပင် အထွက်�/န်းေပး�ိုင်စွမ်းေသာ 

မျိ&းများဖြ စ်ေက9 ာင်း ေတ"ွရိှရပါသည်။ 

 

စပါးသီး�ှံအတွက်စပါးသီး�ှံအတွက်စပါးသီး�ှံအတွက်စပါးသီး�ှံအတွက် Drought Screening Method Drought Screening Method Drought Screening Method Drought Screening Method    ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်        
 

  ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာ စပါးမျိ&းများေရွးချယ်ရာတွင် အသုံးပြ &မည် ့နည်းစနစ်   

(Drought Screening Method) အတွက် ေရထိန်းစနစ်အား ေဖာ်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်လျက် 

ေရဆင်းယာ-၉ စပါးမျိ&းကိုအသံုးပြ &၍ ေရထိန်းစနစ်(၄)မျိ&းကုိ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခု�ှစ်၊ မိုးရာသီ�ှင် ့ 

ေ�ွရာသီတိုW တွင် စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

  �ှစ်ရာသီစမ်းသပ်ေတွ"ရိှချက်အရ (၂)ပတ်တစ် က, ိမ်ေရသွင်းေပးခြ င်း�ှင် ့ စပါးပင် 

တစ်လသား  ေြမလံုးဝ ေြခာက်သွားချိန်တွင် ေရစပ်စပ်ထပ်မံသွင်းေပးခြ င်းအား သက်တမ်း 

တစ်ေလ<ာက်လုံးပြ &လုပ်ေပးခြ င်း၊ ေရထိန်းစနစ်(၂)မျိ&းသည် သွင်းေရပမာဏ အနည်းဆံုး ဖြ စ် 

သည် ့အပြ င် AWD ေရထိန်းစနစ်�ှင် ့ ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ (Water Productivity) ကွာခြ ားမ/ 

မရှိသည် ့အပြ င် လွယ်ကူေသာ ေရထိန်းစနစ်များဖြ စ်ေသာေက9 ာင် ့ Drought Screening 

Method အတွက် အလား အလာရိှေသာ ေရထိန်းစနစ်များဖြ စ်ေက9 ာင်း ေတွ"ရှိရပါသည်။ 
 

၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈----၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    မုိးရာသီမုိးရာသီမုိးရာသီမုိးရာသီ    
 

ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ် 
အထွက်အထွက်အထွက်အထွက်    

((((တင်းတင်းတင်းတင်း////ဧကဧကဧကဧက)))) 

စုစုေပါင်းသွင်းေရစုစုေပါင်းသွင်းေရစုစုေပါင်းသွင်းေရစုစုေပါင်းသွင်းေရ    

ပမာဏပမာဏပမာဏပမာဏ    

((((မီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာ)))) 

ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/    

((((ဂရမ်ဂရမ်ဂရမ်ဂရမ်////လီတာလီတာလီတာလီတာ)))) 

စိုတစ်လှည့်ေခြ ာက်တစ်ခါေရထိန်းစနစ် ၆၂ ၃၅၆ ၀.၈၉ 

�ှစ်ပတ်တစ် က, ိမ်ေရသွင်း ခြ င်း ၄၄ ၂၆၂ ၀.၈၆ 

စပါးပင်တစ်လသား  ေြမ ေြခာက်ချိန် 

ေရသွင်း/ေရထုတ်ခြ င်း 

၅၈ ၃၂၃ ၀.၉၃ 

စပါးပင်တစ်လသား ေြမ  ေြခာက်ချိန် 

ေရစပ်စပ်သွင်းခြ င်း 

၄၈ ၂၉၄ ၀.၈၅ 

အယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီ ( ( ( (၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅))))    ----    ၄၀၄၀၄၀၄၀    ----    
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၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈----၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    ေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီ    
 

ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ် 
အထွက်အထွက်အထွက်အထွက်    

((((တင်းတင်းတင်းတင်း////ဧကဧကဧကဧက)))) 

စုစုေပါင်းသွင်းေရစုစုေပါင်းသွင်းေရစုစုေပါင်းသွင်းေရစုစုေပါင်းသွင်းေရ    

ပမာဏပမာဏပမာဏပမာဏ    

((((မီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာ)))) 

ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/    

((((ဂရမ်ဂရမ်ဂရမ်ဂရမ်////လီတာလီတာလီတာလီတာ)))) 

စိုတစ်လှည့်ေခြ ာက်တစ်ခါေရထိန်းစနစ် ၁၀၆ ၉၀၆ ၀.၇၀ 

�ှစ်ပတ်တစ် က, ိမ်ေရသွင်း ခြ င်း ၆၂ ၅၅၀ ၀.၇၃ 

စပါးပင်တစ်လသား  ေြမ ေြခာက်ချိန် 

ေရသွင်း/ေရထုတ်ခြ င်း 

၈၀ ၆၉၇ ၀.၆၇ 

စပါးပင်တစ်လသား ေြမ  ေြခာက်ချိန် 

ေရစပ်စပ်သွင်းခြ င်း 

၈၂ ၅၇၁ ၀.၇၅ 

အယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီ ( ( ( (၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅))))    ၁၇၁၇၁၇၁၇....၆၆၆၆    ၆၃၆၃၆၃၆၃    ----    

 

    ေြမပဲမျိ&းအချိ&W၏ေြမပဲမျိ&းအချိ&W၏ေြမပဲမျိ&းအချိ&W၏ေြမပဲမျိ&းအချိ&W၏    ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/        
 

  ေြမပဲမျိ&းအချိ&W၏ ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/အား �/ိင်းယှဥ်ေလ့လာရန် ရည်ရွယ်လျက် 

အလားအလာရှိေသာ အထွက်ေကာင်း ေြမပဲမျိ&း(၃)မျိ&း�ှင် ့ ဆင်းပေဒသာ(၆) ေမြ ပဲမျိ&းအား ပန်း 

ပွင် ့ချိန်၊ စွယ်ချချိန်�ှင် ့ သီးေတာင် ့ ဖြ စ်ေပKချိန်တိုWတွင် (၅)ရက်စီ ေရဖြ တ်ေသာ စမ်းသပ်ချက်များ 

အား  ေြမပဲပင်သက်တမ်းတစ်ေလ<ာက်လံုး ေရေပးသွင်းေသာ စမ်းသပ်ချက်�ှင် ့ �/ိင်းယှဥ်ကာ 

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခု�ှစ်၊ ေ�ွရာသီမှ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ်၊ ေ�ွရာသီထိ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 စမ်းသပ်ေတွ"ရှိချက်အရ ေမြ ပဲမျိ&းတစ်မျိ&း�ှင် ့တစ်မျိ&း အထွက်သိသာစွာကွာခြ ား 

ေက9 ာင်း�ှင် ့ ဆင်းပေဒသာ(၆)ေမြ ပဲမျိ&းသည် အခြ ားမျိ&းများထက် သိသာစာွအထွက်များသည် ့ 

အတွက် စမ်းသပ်မျိ&းများအနက် ေရငတ်ဒဏ်ကုိ ခံ�ိုင်ရည်အရိှဆံုးမျိ&းဖြ စ်ေက9 ာင်း ေတ"ွရိှရပါ 

သည်။ YZG-04062 မျိ&းသည် ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခု�ှစ် စမ်းသပ်ချက်တွင် အထွက်အနည်းဆံုး 

ဖြ စ်ပV ီး၊ YZG-03034 မျိ&းသည် ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခု�ှစ် စမ်းသပ်ချက်တွင် အထွက်အနည်းဆုံး 

ဖြ စ်ေက9 ာင်း ေတ"ွရိှရ၍ ေရငတ်ဒဏ်ကုိခံ�ိုင်ရည်နည်းေသာ မျိ&းများဖြ စ်ေက9 ာင်း�ှင် ့ YZG-

03008 မျိ&းသည် စမ်းသပ်ခဲ့ေသာ(၂)�ှစ်လံုးတွင် အထွက်�/န်းအသင် ့အတင် ့ထွက်ရိှေ က9 ာင်း 

ေတွ"ရှိရ၍ ေရငတ်ဒဏ်ကုိ အသင် ့အတင် ့ခံ�ိုင်ေက9 ာင်း ေတွ"ရှိရပါသည်။ 
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၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇----၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    ေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီ    
 

အထွက်အထွက်အထွက်အထွက် ( ( ( (တင်းတင်းတင်းတင်း////ဧကဧကဧကဧက 
မျိ&းမျိ&းမျိ&းမျိ&း 

NSNSNSNS S (Flower)S (Flower)S (Flower)S (Flower) S (Peg)S (Peg)S (Peg)S (Peg) S (Pod)S (Pod)S (Pod)S (Pod) ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< 

YZG-04062 ၃၉ ၄၀ ၃၆ ၂၈ ၃၆ 

YZG-03008 ၈၄ ၄၉ ၃၉ ၄၈ ၅၅ 

YZG-04026 ၈၉ ၇၀ ၄၁ ၃၂ ၅၈ 

ဆင်းပေဒသာ-၆ ၁၁၀ ၆၉ ၃၉ ၇၃ ၇၃ 

ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<    ၈၀၈၀၈၀၈၀    ၅၇၅၇၅၇၅၇    ၃၉၃၉၃၉၃၉    ၄၅၄၅၄၅၄၅    ----    

Drought StressDrought StressDrought StressDrought Stress    ၁၈၁၈၁၈၁၈....၉၉၉၉    
အယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီ ( ( ( (၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅))))    

မျိ&းမျိ&းမျိ&းမျိ&း    ၁၈၁၈၁၈၁၈....၉၉၉၉    
    

၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇----၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    ေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီေ�ွရာသီ    
 

အထွက်အထွက်အထွက်အထွက် ( ( ( (တင်းတင်းတင်းတင်း////ဧကဧကဧကဧက)))) 
မျိ&းမျိ&းမျိ&းမျိ&း 

NSNSNSNS S (Flower)S (Flower)S (Flower)S (Flower) S (Peg)S (Peg)S (Peg)S (Peg) S (Pod)S (Pod)S (Pod)S (Pod) ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< 

YZG-04014 ၉၁ ၇၁ ၆၂ ၆၆ ၇၂ 

YZG-03008 ၈၅ ၇၈ ၇၈ ၆၈ ၇၇ 

YZG-03034 ၆၆ ၆၄ ၅၈ ၆၉ ၆၄ 

ဆင်းပေဒသာ-၆ ၁၁၀ ၉၃ ၈၃ ၉၅ ၉၃ 

ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<    ၈၆၈၆၈၆၈၆    ၇၇၇၇၇၇၇၇    ၇၀၇၀၇၀၇၀    ၇၄၇၄၇၄၇၄    ----    

အယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီ((((၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅))))    မျိ&းမျိ&းမျိ&းမျိ&း    ၁၁၁၁၁၁၁၁....၈၈၈၈    

    

သီး�ံှပုံစံအလုိက်သီး�ံှပုံစံအလုိက်သီး�ံှပုံစံအလုိက်သီး�ံှပုံစံအလုိက်    မုိးေရမုိးေရမုိးေရမုိးေရကုိအကျိ&းရိှကုိအကျိ&းရိှကုိအကျိ&းရိှကုိအကျိ&းရိှစာွစာွစာွစာွ    အသံုးချခြ င်းေက9 ာင်အသံုးချခြ င်းေက9 ာင်အသံုးချခြ င်းေက9 ာင်အသံုးချခြ င်းေက9 ာင်    ့့့့    သီး�ှံအထွက်�ှင်သီး�ှံအထွက်�ှင်သီး�ှံအထွက်�ှင်သီး�ှံအထွက်�ှင်    ့့့့        ေြမဆီလsာအစုိေြမဆီလsာအစုိေြမဆီလsာအစုိေြမဆီလsာအစုိ    

ဓာဓာဓာဓာတ်ထိန်းသိမ်းမ/အေပKတ်ထိန်းသိမ်းမ/အေပKတ်ထိန်းသိမ်းမ/အေပKတ်ထိန်းသိမ်းမ/အေပK    အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/        
    

 ပဲစင်းငုံအ ေြခခံ သီးည0ပ်သီး�ှံပုံစံများတွင် မိုးေရခံ ေြမာင်းတူးခြ င်း၊ မတူးခြ င်း၏     

သီး�ှံအထွက်�ှင် ့ ေြမဆီလsာအစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းမ/အေပK အကျိ&းသက်ေရာက်မ/ကိုသိရှိရန်  

ေညာင်ဦးခV ံတွင် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ခု�ှစ်၊ မိုးရာသီတွင် ဆက်လက်စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 စမ်းသပ်ေတွ"ရှိချက်အရ မိုးေရခံ ေြမာင်းတူးခြ င်းေက9 ာင် ့  ေြမဆီလsာအစိုဓာတ်(၁၄) 

ရာခိုင်�/န်း ပိုမိုထိန်းထား�ိုင်ပV ီး ပဲစင်းငုံတစ်ဧက (၆.၃)တင်းထွက်ရိှကာ မိုးေရေမြ ာင်းမတူခြ င်း 

ထက် တစ်ဧက (၁.၃)တင်းပိုထွက်ရိှေက9 ာင်း ေတ"ွရိှရပါသည်။ 
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ေညာင်ဦးခV ံ၊ေညာင်ဦးခV ံ၊ေညာင်ဦးခV ံ၊ေညာင်ဦးခV ံ၊    ၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉----၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခု�ှစ်ခု�ှစ်ခု�ှစ်ခု�ှစ်    
 

ပဲပဲပဲပဲစင်းငံုစင်းငံုစင်းငံုစင်းငံု    အထွက်အထွက်အထွက်အထွက် ( ( ( (တင်းတင်းတင်းတင်း////ဧကဧကဧကဧက))))     ေြမအစုိဓာတ်ေြမအစုိဓာတ်ေြမအစုိဓာတ်ေြမအစုိဓာတ်(%)(%)(%)(%) 

သီးည0ပ်သီး�ံှပံုစံသီးည0ပ်သီး�ံှပံုစံသီးည0ပ်သီး�ံှပံုစံသီးည0ပ်သီး�ံှပံုစံ     ေြမာင်းမေြမာင်းမေြမာင်းမေြမာင်းမ    

တူတတူူတူးခြ င်းးခြ င်းးခြ င်းးခြ င်း 

    ေြမာင်းတူးေြမာင်းတူးေြမာင်းတူးေြမာင်းတူး

ခြ င်းခြ င်းခြ င်းခြ င်း 
ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< 

    ေြမာင်းမေြမာင်းမေြမာင်းမေြမာင်းမ    

တူတူတူတူးခြ င်းးခြ င်းးခြ င်းးခြ င်း 

    ေြမာင်းတူးေြမာင်းတူးေြမာင်းတူးေြမာင်းတူး

ခြ င်းခြ င်းခြ င်းခြ င်း 
ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ< 

ပဲစင်းငုံ+ ေြမပဲ ၅.၇ ၆.၃ ၆.၀ ၃.၃၂ ၃.၅၀ ၃.၄၁ 

ပဲစင်းငုံ+�ှမ်း ၄.၁ ၈.၀ ၆.၁ ၂.၇၇ ၃.၃၈ ၃.၀၈ 

ပဲစင်းငုံ+ပဲတီစိမ်း ၄.၄ ၄.၈ ၄.၆ ၂.၉၁ ၃.၄၉ ၃.၂၀ 

ပဲစင်းငုံ+ပဲပိစပ် ၅.၈ ၆.၀ ၅.၉ ၃.၁၄ ၃.၅၅ ၃.၃၅ 

ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<ပျမ်းမ<    ၅၅၅၅....၀၀၀၀    ၆၆၆၆....၃၃၃၃    ----    ၃၃၃၃....၀၄၀၄၀၄၀၄    ၃၃၃၃....၄၈၄၈၄၈၄၈    ----    

အယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီအယ်လ်အက်စ်ဒီ((((၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅))))    မုိးေရခံမုိးေရခံမုိးေရခံမုိးေရခံ    ေြမာင်းေြမာင်းေြမာင်းေြမာင်း    

တူးခြ င်းတူးခြ င်းတူးခြ င်းတူးခြ င်း////မတူးခြ င်းမတူးခြ င်းမတူးခြ င်းမတူးခြ င်း    

၁၁၁၁....၀၄၀၄၀၄၀၄                

    သီးည0ပ်ပုံစံသီးည0ပ်ပုံစံသီးည0ပ်ပုံစံသီးည0ပ်ပုံစံ    ----            ၀၀၀၀....၂၄၂၄၂၄၂၄    

    
    

ဇီဝနည်းပညာသုေတသနဇီဝနည်းပညာသုေတသနဇီဝနည်းပညာသုေတသနဇီဝနည်းပညာသုေတသန    
    

 အပင်ဇီဝနည်းပညာသုေတသနတွင် မျိ&းေကာင်းမျိ&းသနW်များကုိ အချိန်တိုအတွင်း 

ထုတ်လုပ်�ိုင်ရန် အပင်တစ်သ<]းေမွးမြ ]နည်း�ှင့် မျိ&းထွန်းေမွးမြ ]နည်းတုိWကုိလည်းေကာင်း၊ 

မျိ&းေကာင်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မိမိလိုလားေသာဗီဇများ ပါဝင်ခြ င်းရိှမရိှကုိ သိရိှ�ိုင်ရန် 

အတွက် Marker Assisted Selection နည်း�ှင့် အဏုဇီဝနည်း (Molecular Biology) တိုWကုိ 

လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတ"ွရိှချက် 

များကုိ ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 

ဆားငံခံဗီဇသယ်ေဆာင်ေသာဆားငံခံဗီဇသယ်ေဆာင်ေသာဆားငံခံဗီဇသယ်ေဆာင်ေသာဆားငံခံဗီဇသယ်ေဆာင်ေသာ    ေဒသစပါးမျိ&းများအားေဒသစပါးမျိ&းများအားေဒသစပါးမျိ&းများအားေဒသစပါးမျိ&းများအား Molecular Biology  Molecular Biology  Molecular Biology  Molecular Biology နည်းပညာကုိနည်းပညာကုိနည်းပညာကုိနည်းပညာကုိ    

အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍    ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်း    
    

 ဆားငံဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာ ေဒသစပါးမျိ&းများအား အချိန်တိုအတွင်း ရှာေဖွေဖာ် 

ထုတ်ရန် မျိ&းေစ့ဘဏ်တွင် စုေဆာင်းထားေသာ ေဒသစပါးမျိ&း(၉၆)မျိ&းအား Molecular 

Marker (၂)မျိ&းဖြ စ်သည် ့ (RM-212 �ှင် ့ RM-10740) တိုWကို အသံုးပြ &၍ ဆားငံဒဏ်ခံဗီဇ 

သယ်ေဆာင်မ/ ကုိ ခံ�ိုင်ရည်မဲ့မျိ&း (IR-29) �ှင် ့ ခံ�ိုင်ရည်ရှိမျိ&း (Pokkali) များဖြ င် ့ �/ိင်းယှဥ် 

ေရွးချယ်ခဲ့ရာ ဆားငံဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာ ေဒသစပါးမျိ&း(၁၄)မျိ&းကုိ ေဖာ်ထုတ်�ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ယင်းတိုWအနက် ဘန်းပေလး၊ ပြ ားသလက်၊ ခွန်နီရှည်၊ တမာဆုိး၊ အင်ပုပ်၊ ငယာဘုိးသူေတာ်၊ 
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စပါးပုပ်၊ လူပျိ&က, ီး၊ မင်းပဒင်၊ ဖV ိ&င်ဇင်ဖြ ]၊ ရဲမ�ိုင်�ှင် ့ ကမာက, ီးေကာက်က, ီးမျိ&းတိုWမာှ ရခိုင် 

ပြ ည်နယ်မှဖြ စ်ပV ီး ငှက်ေပျာ�ွနW်�ှင် ့ ကုလားေလးမျိ&းတုိWမှာ တန �သာရီတိုင်းတိုWမှ ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

စပါးဗီဇမျိ&းကဲွစပါးဗီဇမျိ&းကဲွစပါးဗီဇမျိ&းကဲွစပါးဗီဇမျိ&းကဲွ Germplasm Germplasm Germplasm Germplasm    များ၌များ၌များ၌များ၌    ဆားငံဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ဆားငံဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ဆားငံဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ဆားငံဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ကိုကိုကိုကို    ဓါတ်ခဲွခန်းအဆင်ဓါတ်ခဲွခန်းအဆင်ဓါတ်ခဲွခန်းအဆင်ဓါတ်ခဲွခန်းအဆင်    ့၌့၌့၌့၌    ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း        
 

 မြ န်မာစပါးဗီဇမျိ&းကဲွ(၅၅)မျိ&း၏ ဆားငံဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ကုိ ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာ က, ီးထာွး 

မ/အဆင် ့၌ 9 ds/m ဆားငံပြ င်းအား အာဟာရေဖျာ်ရည်၌ ေမွးမြ ]ပV ီးေလ့လာခဲ့ရာ ခံ�ိုင်ရည်ရိှ 

ေသာ မျိ&းများအဖြ စ် ငက}ဲဥတို(ဖျာပံု)၊ ငက}ဲေတာင်ပျံ (သေရာင်းေချာင်း)၊ ေတာင်ပျံငက}ဲ (ဧရာ 

ဝတီတိုင်း)၊ ငက}ဲေတာင်ပျံ (ဂွ)၊ ငစိန်ဒူးမဲ (တန �သာရီတိုင်း)၊ ဧည် ့မထ (ေမှာ်ဘီဗဟုိခV ံ)၊ ကုလား 

ေလး (တန �သာရီတိုင်း)၊ ေလာ့ေသာ့က, ီး (မွန်ပြ ည်နယ်)တိုWကုိ ေလ့လာေတ"ွရိှခဲ့ရပါသည်။      

 

 

 

    

    
    

    

ေမြ ပဲသီး�ံှ၌ေမြ ပဲသီး�ံှ၌ေမြ ပဲသီး�ံှ၌ေမြ ပဲသီး�ံှ၌    ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/    အတုိင်းအတာကုိအတုိင်းအတာကုိအတုိင်းအတာကုိအတုိင်းအတာကုိ    ဓါတ်ခဲွခန်းအဆင်ဓါတ်ခဲွခန်းအဆင်ဓါတ်ခဲွခန်းအဆင်ဓါတ်ခဲွခန်းအဆင်    ့၌့၌့၌့၌    စမ်းသပ်ခြ င်းစမ်းသပ်ခြ င်းစမ်းသပ်ခြ င်းစမ်းသပ်ခြ င်း        
    

  ေြမပဲမျိ&းများ၏ ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ကုိ ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာက, ီးထွားမ/အဆင် ့၌ 

Water Potential - 0.6 Mpa ပြ င်းအားရရိှေစရန် Mannitol 43.5 g/l �/န်းဖြ င် ့ ထည် ့သွင်း 

ေဖျာ်စပ်ထားေသာ Hoagland အာဟာရေဖျာ်ရည်တွင် ေမွး မြ ]ေလ့လာခဲ့ရာ စံထားမျိ&း 

ဆင်းပေဒသာ-၆ ထက် ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာ မျိ&း(၃)မျိ&း YZG-07097 ၊ YZG-04126 

�ှင် ့ YZG-07084 တိုWကို ေတွ"ရှိခဲ့ရပါသည်။ 

 

 

အာဟာရေဖျာ်ရည်တွင်ေမွးမြ ]ခြ င်း    ဆားေဖျာ်ရည်တွင်ေမွးမြ ]ခြ င်း     
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SecondarySecondarySecondarySecondary    traits traits traits traits များကုိများကုိများကုိများကုိ    အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍    ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှေသာေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှေသာေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှေသာေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှေသာ    ယာစပါးမျိ&းများအားယာစပါးမျိ&းများအားယာစပါးမျိ&းများအားယာစပါးမျိ&းများအား    

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်း            

 မျိ&းေစ့ဘဏ်မှ စုေဆာင်းထားေသာ ယာစပါးမျိ&း(၇၆)မျိ&းကုိ လယ်အေခြ အေန�ှင် ့ 

ယာအ ေြခအေနတိုW၌ စိုက်ပျိ&းပV ီး အပင်လကtဏာများဖြ စ်သည် ့ ပင်ပာွးအေရအတွက်၊ ၅၀ 

ရာခိုင်�/န်း ပန်းပွင် ့ရက်၊ အမြ စ်အရှည်�ှင် ့ အထွက်�/န်းတိWုအေပKအ ေြခခံ၍ စပါးမျိ&းများ၏ 

ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင် ရည်ရှိမ/ကို ေလ့လာခဲ့ရာ ၄င်းတိုWအနက်မှ ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိမ/ အမြ င် ့ဆံုး 

မျိ&း(၉)မျိ&း ရိှပ်ဖားဖု (မေကွး)၊ ေကျာ်စံ (ကချင်)၊ လသာ (ရှမ်းေတာင်)၊ ေကာက်ရ (ရှမ်းေတာင်)၊ 

ဆန်ဘိုင် ရယ်(ချင်း)၊ ဆန်နီ(က) (ရှမ်းေတာင်)၊ ညံစ (ကချင်)၊ စပါးမဲ (ရှမ်းေတာင်)�ှင် ့ ဆန်နီ(ခ)  

(ရှမ်းေတာင်) တိုWကို ေရွးချယ်�ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 
    

    

  

 

    

    
လယ်အေခြ အေနလယ်အေခြ အေနလယ်အေခြ အေနလယ်အေခြ အေန        ယာအယာအယာအယာအ    ေြခအေနေြခအေနေြခအေနေြခအေန        

ေမြ ပဲမျိ&းများ၏ေမြ ပဲမျိ&းများ၏ေမြ ပဲမျိ&းများ၏ေမြ ပဲမျိ&းများ၏    ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမ/ကုိကုိကုိကုိ Hoagland  Hoagland  Hoagland  Hoagland အာဟာရေဖျာ်ရည်တွင်အာဟာရေဖျာ်ရည်တွင်အာဟာရေဖျာ်ရည်တွင်အာဟာရေဖျာ်ရည်တွင်    စမ်းသပ်ထားပုံစမ်းသပ်ထားပုံစမ်းသပ်ထားပုံစမ်းသပ်ထားပုံ        
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ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာ    မတ်ပဲမျိ&းများရှာေဖွခြ င်းမတ်ပဲမျိ&းများရှာေဖွခြ င်းမတ်ပဲမျိ&းများရှာေဖွခြ င်းမတ်ပဲမျိ&းများရှာေဖွခြ င်း        
 

 မျိ&းေစ့ဘဏ်မှစုေဆာင်းထားေသာ မတ်ပဲမျိ&း(၂၂)မျိ&းကုိ အစိုဓာတ်လံုေလာက်စာွ 

ရရှိသည် ့ အ ေြခအေန�ှင်  ့ အစိုဓာတ်လုံေလာက်စာွမရရှိသည် ့ အ ေြခအေနတုိW၌ စိုက်ပျိ&းခဲ့ပV ီး 

ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိမ/�ှင် ့ ဆက်စပ်ေသာ လကtဏာများဖြ စ်သည် ့ အမြ စ်အရှည်၊ အမြ စ် 

အ ေြခာက်အေလးချိန်၊ အပင်အ ေြခာက်အေလးချိန်၊ အမြ စ်�ှင် ့ အပင်တိုW၏ အချိ&း�ှင် ့ အထွက် 

�/န်းတိုWအေပKအေခြ ခံ၍ ေလ့လာခဲ့ရာ PU-30 ၊ သီရိလ �ကာ၊ Pu-6-42 ၊ Pu-45-1 �ှင် ့ K-10 မျိ&း 

တိုWမာှ ေရငတ်ဒဏ်အသင် ့အတင် ့ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာ မျိ&းများဖြ စ်ေက9 ာင်း ေတ"ွရိှခဲ့ရပါသည်။ 

 

မြ င့်မားေသာအပူချိန်၌မြ င့်မားေသာအပူချိန်၌မြ င့်မားေသာအပူချိန်၌မြ င့်မားေသာအပူချိန်၌    စပါးမျိ&းေစ့စပါးမျိ&းေစ့စပါးမျိ&းေစ့စပါးမျိ&းေစ့    မျိ&းေအာင်မ/အေပKအကျိ&းသက်ေရာက်မ/ကုိမျိ&းေအာင်မ/အေပKအကျိ&းသက်ေရာက်မ/ကုိမျိ&းေအာင်မ/အေပKအကျိ&းသက်ေရာက်မ/ကုိမျိ&းေအာင်မ/အေပKအကျိ&းသက်ေရာက်မ/ကုိ    ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း    
    

 ေ�ွစပါးစိုက်ပျိ&းရာတွင် စပါးပန်းပွင့်ေနစဥ်ရိှ အပူချိန် (Air Temperature) သည် 

ေယဘူယျအား ဖြ င့် (32-33°C)ထက်များပါက အဖျင်းေစ့ရာ�/န်းများလာေစပါသည်။ ထုတ်ေဝပV ီး 

စပါးမျိ&းများမှ ေ�ွစပါးအဖြ စ် စိုက်ပျိ&းေနသည့် ေရsသွယ်ရင်၊ သုခရင်၊ ေရsမြ န်မာ၊ ေရဆင်း 

လုံးသွယ်�ှင့် ရတနာတိုးစပါးမျိ&းများမှာ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၈း၃၀)နာရီအတွင်း ပန်းပွင့် 

သဖြ င့် အဆုိပါ ပန်းပွင့်ချိန်အတွင်း မြ င့်မားသည့်အပူချိန်ရရှိ�ိုင်ရန် ချိန်ကုိက်၍ စိုက်ပျိ&းေလ့လာ 

ခဲ့ရာ စမ်းသပ်မျိ&းအားလံုးသည် ပန်းပွင့်ေနစဥ် အပူချိန် 32°C ထက်များလာပါက အဖျင်းေစ့ 

ရာ�/န်းတိုးလာပါသည်။ စမ်းသပ်မျိ&းများအနက် ေရsသွယ်ရင်�ှင့် ေရsမြ န်မာစပါး(၂)မျိ&းမာှ 

အဖျင်းေစ့ရာ�/န်းအများဆံုး�ှင့် သုခရင်စပါးမျိ&းသည် အဖျင်းေစ့ရာ�/န်း အနည်းဆုံးဖြ စ်ေက9 ာင်း 

ေတွ"ရှိရပါသည်။ 

 သိWုဖြ စ်၍ ေ�ွစပါးစိုက်ပျိ&းရာတွင် စပါးပန်းပွင့်ေနစဥ် မြ င့်မားသည့်အပူချိန်�ှင့်မ က, &ံ 

ေတွ"ေစရန် စိုက်ချိန်ကုိ ချိန်ဆ၍ စိုက်ပျိ&းခြ င်းအားဖြ င့် စပါးအဖျင်းေစ့ရာ�/န်း ေလျာ့နည်းေစ�ိုင် 

ပါသည်။ 
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ပိုးမsားသုေတသနပိုးမsားသုေတသနပိုးမsားသုေတသနပိုးမsားသုေတသန    
    

 ပိုးမsားသုေတသနတွင် ပိုးမsားဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာ သီး�ှံမျိ&းများရှာေဖွခြ င်း�ှင့် 

ပိုးမsားကာကွယ်�ှိမ်နင်းနည်းများ စမ်းသပ်ခြ င်းတိုWကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 

ခု�ှစ်တွင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတ"ွရိှချက် 

များကုိ ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။ 
 

    

စပါးဖြ &တ်ညိ&ပိုးဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမျိ&းများစပါးဖြ &တ်ညိ&ပိုးဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမျိ&းများစပါးဖြ &တ်ညိ&ပိုးဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမျိ&းများစပါးဖြ &တ်ညိ&ပိုးဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမျိ&းများ    
    

    စပါးမျိ&းများအလုိက် ဖြ &တ်ညိ&ပိုးဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှေသာမျိ&းများ စမ်းသပ်ေဖာ်ထုတ်ရန် 

ပြ ည်တွင်းစပါးမျိ&း(၅၄)မျိ&းကုိ စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ယင်းမျိ&းများအနက် အသင် ့အတင် ့ခံ�ိုင်ရည်ရိှမျိ&း 

(MR) ၄၂ မျိ&း၊ အသင် ့အတင် ့ ခံ�ိုင်ရည်မဲ့မျိ&း (MS) ၇ မျိ&း၊ ခံ�ိုင်ရည်မဲ့မျိ&း (S) ၄ မျိ&း�ှင် ့ အလွန် 

ခံ�ိုင်ရည်မဲ့ မျိ&း (HS) ၁ မျိ&းတိုWကုိ ေရွးချယ်ေဖာ်ထုတ်�ိုင်ခဲ့ပါသည်။  

 ေတာင်ထိပ်ပန်း၊ ပြ ည်ေတာ်ေအး၊ ေညာင်အိုင်၊ မိုင်းေကာက်၊ ငပြ ာ က, ီး၊ ခရမ်း က9 ား၊ 

အီကရင်ကွ၊ ကုလားက, ီး၊ ငရှဥ့်ေသွး၊ နတ်ပြ ည်ေမsး၊ စာပစိ၊ ေနာင်ထု၊ ဆစ်ပွား၊ အပျိ&ေချာ၊ 

ေညာင်အိုင်၊ ခဲစပါး၊ ေရနက်-၁၊ ယာ-၄၊ ေတေလ၊ ေခါက်နတ်တစ်၊ ဆားငန်ခံ-၄၊ ဗျက် 

(ေကာက်လတ်)၊ ပန်းဝါ၊ ကလယ်၊စအိုမဲ၊ ငါးရာေကျာ်၊ သံုး�ှံပာွး၊ ေခါက်�ှယ်ခမ်း၊ ပဒင်းသူမ၊ 

ေညာင်အုပ်၊ ေရsပု၊ ဆားငန်ခံ-၁၊ ပင်တိုစိမ်း၊ ေခါက်လိုင်း၊ လက်Xုံး က, ီး၊ ရဟိုင်း၊ ရဲေဘာ်လတ်၊ 

ေဂါက်ရ၊ ဆင်းဧကရီ-၃၊ ေရsပြ ည်တန်၊ ဆင်းသွယ်လတ်၊ ေရsမြ န်မာ စပါးမျိ&းများသည် စပါး 

ဖြ တ်ညိ& ပိုးဒဏ်ကိုအသင့်အတင့်ခံ�ိုင်ရည်ရှိပါသည်။ 
    

စပါးစပါးစပါးစပါးဆစ်ပိုးဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှဆစ်ပိုးဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှဆစ်ပိုးဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှဆစ်ပိုးဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမျိ&းမျိ&းမျိ&းမျိ&းများများများများ        

    စပါးမျိ&းများအလုိက် စပါးဆစ်ပိုးဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာမျိ&းများ စမ်းသပ်ေဖာ်ထုတ်ရန် 

ပြ ည်တွင်းစပါးမျိ&း(၅၀)ကို စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ယင်းမျိ&းများအနက် ပြ ည်ေတာ်ေအး၊ ေခါက်နက်တစ်၊ 

ဆင်း�ွယ်ရင်�ှင်  ့ေရsမြ န်မာစပါးမျိ&းများသည် စပါးဆစ်ပိုးဒဏ်ကုိ ခံ�ိုင်ရည်ရိှပါသည်။ 
    

သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏    စပါးဖျက်ပုိးများအေပKစပါးဖျက်ပုိးများအေပKစပါးဖျက်ပုိးများအေပKစပါးဖျက်ပုိးများအေပK    အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/    
    

    ၂၀၀၉ ခု�ှစ်၊ ေ�ွရာသီ�ှင် ့ မိုးရာသီတွင် ေရဆင်း၌ စပါးသီး�ှံတွင် ေဆးရွက်က, ီးပြ &တ် 

ရည် ၆၀ စီစီ/ ေရ ၁ ဂါလံ၊ တမာပိုးသတ်ေဆး ၆၀ စီစီ/ ေရ ၁ ဂါလံ၊ Phenthoatec 50 EC 

(600 cc/ac) ၊ က9 က်ဆူရွက်ပြ &တ်ရည် ၆၀ စီစီ/ေရ ၁ ဂါလံဖျန်းခြ င်း�ှင် ့ ေဆးမဖျန်းခြ င်းတိုWအား 

စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ေဆးရွက်က, ီးပြ &တ်ရည်�ှင် ့ တမာပိုးသတ်ေဆးသည် စပါးဖြ &တ်ေကျာဖြ ]ကုိ 

Phentho-ate က့ဲသုိW ထိေရာက်စာွ�ှိမ်နင်း�ိုင်ပါသည်။ ဖြ &တ်စိမ်း�ှင် ့ ဖြ &တ်ညိ&ကုိ မ�ှိမ်နင်း�ိုင် 

ေက9 ာင်း ေတွ"ရိှခဲ့ပါသည်။ 
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စပါးဆစ်ပိုးအေပKတွင်စပါးဆစ်ပိုးအေပKတွင်စပါးဆစ်ပိုးအေပKတွင်စပါးဆစ်ပိုးအေပKတွင်    ထိေရာက်ေသာထိေရာက်ေသာထိေရာက်ေသာထိေရာက်ေသာ    ပိုးသတ်ေဆးဖြ န်းသည်ပိုးသတ်ေဆးဖြ န်းသည်ပိုးသတ်ေဆးဖြ န်းသည်ပိုးသတ်ေဆးဖြ န်းသည်    ့့့့    အက, ိမ်အေရအတွက်အက, ိမ်အေရအတွက်အက, ိမ်အေရအတွက်အက, ိမ်အေရအတွက်        
    

    ၂၀၀၉ ခု�ှစ်၊ မိုးရာသီတွင် ေရဆင်း၌ Dimethoate ပိုးသတ်ေဆးကို ၁ ပတ်လ<င် 

၁ က, ိမ်ဖျန်းခြ င်း၊ ၂ ပတ်လ<င် ၁ က, ိမ်ဖျန်းခြ င်း၊ တမာပိုးသတ်ေဆးကုိ ၁ ပတ်လ<င် ၁ က, ိမ် 

ဖျန်းခြ င်း၊ ၂ ပတ်လ<င် ၁ က, ိမ်ဖျန်းခြ င်း�ှင် ့ ေဆးမဖျန်း ခြ င်းဖြ င် ့ စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

Dimethoate ပိုးသတ်ေဆး�ှင် ့ တမာပိုးသတ်ေဆးကို ၂ ပတ်လ<င် ၁ က, ိမ်ဖျန်းခြ င်းသည် ၁ ပတ် 

လ<င် ၁ က, ိမ်ဖျန်းခြ င်းထက် အူပုတ်ရာခိုင်�/န်းေလျာ့နည်းသည် ့အပြ င် ကုန်ကျစရိတ်မျာလည်း 

သက်သာသည် ့အတွက် စပါးဆစ်ပိုးကုိ ၂ ပတ်ခြ ား ၁ က, ိမ်ဖျန်းခြ င်းဖြ င် ့ ကာကွယ်�ှိမ်နင်း�ိုင် 

ေက9 ာင်း ေတွ"ရိှခဲ့ပါသည်။ 

    

မတ်ပဲတွင်ကျေရာက်သည်မတ်ပဲတွင်ကျေရာက်သည်မတ်ပဲတွင်ကျေရာက်သည်မတ်ပဲတွင်ကျေရာက်သည်    ့့့့    ဖျက်ပိုးဖျက်ပိုးဖျက်ပိုးဖျက်ပိုး (Stem (Stem (Stem (Stem Fly) Fly) Fly) Fly)များအေပKများအေပKများအေပKများအေပK    ဆီ�ှင်ဆီ�ှင်ဆီ�ှင်ဆီ�ှင်    ့့့့    ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည်၏ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည်၏ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည်၏ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည်၏    အကျိ&းအကျိ&းအကျိ&းအကျိ&း    

သက်ေရာက်မ/သက်ေရာက်မ/သက်ေရာက်မ/သက်ေရာက်မ/        

    ၂၀၀၉ ခု�ှစ်၊ မိုးေ�ာှင်းရာသီတွင် ေရဆင်း၌ မတ်ပဲတွင်ကျေရာက်သည် ့ ဖျက်ပိုးများ 

အေပK ဆီ�ှင် ့ ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည်၏ အကျိ&းသက်ေရာက်မ/သိရှိရန် မတ်ပဲ (ပုလဲထွန်း) မျိ&းကုိ 

အသုံးပြ &၍ �ှမ်းဆီ-ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည် ၁၀၀လီတာ/ဧက၊ ပဲဆီ-ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည် ၁၀ လီတာ/ဧက၊ 

စားအုန်းဆီ ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည် ၁၀ လီတာ/ဧက Dimethoate 25 cc/1 gal water �ှင် ့ 

ေဆးမဖျန်းခြ င်းတိုWဖြ င်  ့စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ �ှမ်းဆီ၊ ပဲဆီ၊စားအုန်းဆီ-ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည် 

ကို ဆီတစ်လီတာလ<င် ဆပ်ပြ ာ (၁၅၀)ဂရမ်�ှင့် ေရ(၉)လီတာ�/န်း အချိ&းဖြ င့် ေဖာ်စပ်ခြ င်းဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

 ေဆးဖျန်းပV ီးေနာက်တွင် ေတ"ွရေသာ Stem Fly ေက9 ာင် ့ ေသသည် ့အပင်အေရ 

အတွက်သည် ေဆးဖျန်းစမ်းသပ်ချက်တစ်ခု�ှင် ့ တစ်ခုအ က9 ားတွင် ကွာခြ ားမ/မရိှသည် ့အတွက် 

ဆီ-ဆပ်ပြ ာ ေဖျာ်ရည်သည် Dimethoate ပိုးသတ်ေဆးက့ဲသုိW Stem Fly ကုိ ထိ ေရာက်စာွ 

ကာကွယ်�ှိမ်နင်း�ိုင်ပါသည်။ 

    

သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏    CallosobrCallosobrCallosobrCallosobrucusucusucusucus sp.  sp.  sp.  sp. အေပKအေပKအေပKအေပK    အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/        
    

    ၂၀၀၉ ခု�ှစ်တွင် ေရဆင်း၊ မြ င်းခV ံ�ှင် ့ ဇလုပ်တွင် ပဲေစ့ထုိးပိုး Callosobrucus sp. 

ကို ကာကွယ်�ှိမ်နင်းရန်အတွက် ပြ ာ (10% weight/weight)၊ ပဲဆီ (1.5 ml/kg seed)၊ 

Neem fruit powder (10% weight/weight)၊ Pesticide (Diazinon 2-3 gm/kg seed) 

�ှင် ့ ဗလာစမ်းသပ်ချက်တိုWဖြ င် ့ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ပဲေစ့များသုိေလှာင်ချိန်တွင် ပြ ာ�ှင် ့ ပဲဆီကုိ သတ်မှတ်�/န်းထားအတိုင်း ထည် ့သွင်း 

သိုေလာှင်ခြ င်း ဖြ င်  ့ ပိုးသတ်ေဆးကို အသံုးပြ &သက့ဲသုိW သုိေလှာင်ပိုး Callosobrucus sp. ကုိ 

ေခြ ာက်လထိ ကာကွယ်�ိုင်ပါသည်။ 
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အပင်ေရာဂါသုေတသနအပင်ေရာဂါသုေတသနအပင်ေရာဂါသုေတသနအပင်ေရာဂါသုေတသန    
  

    

 မြ န်မာ�ိုင်ငံ၏ အဓိကသီး�ှံများတွင် ကျေရာက်တတ်ေသာ အေရးက, ီးေရာဂါများ၏ 

ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာမျိ&းများ ရှာေဖွခြ င်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မျိ&းသစ်တစ်မျိ&းမထုတ်မီ ၄င်း 

၏ သားဆက်လုိင်းများအဆင် ့၌ပင် သက်ဆိုင်ရာ ေရာဂါများ�ှင် ့ပတ်သက်၍ ခံ�ိုင်ရည် ရိှ၊ မရိှ 

ကိုေလ့လာစမ်းသပ်ရပါသည်။ သိုW ဖြ စ်ပါ၍ သီး�ှံအသီးသီး၏ စပ်မျိ&းလုိင်းများမှ ေရာဂါဒဏ် 

ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာမျိ&းလုိင်းများ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ေပးခြ င်းလုပ်ငန်းကိုလည်း �ှစ်စဥ်ေဆာင်ရွက်ေပး 

ရပါသည်။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ်တွင် သီး�ှံအလုိက် ေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရှိေသာ မျိ&းလုိင်းများကုိ 

ေအာက်ပါအတုိင်း ေတ"ွရှိ ရပါသည်။ 

 

ေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ေသာေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ေသာေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ေသာေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ေသာ    မျိ&းလုိင်းများမျိ&းလုိင်းများမျိ&းလုိင်းများမျိ&းလုိင်းများ    
 

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်    သီး�ံှအမည်သီး�ံှအမည်သီး�ံှအမည်သီး�ံှအမည်    ေရာဂါအမည်ေရာဂါအမည်ေရာဂါအမည်ေရာဂါအမည်    

စမ်းသပ်စမ်းသပ်စမ်းသပ်စမ်းသပ်    

သည်သည်သည်သည်    ့မျိ&းလုိင်း့မျိ&းလုိင်း့မျိ&းလုိင်း့မျိ&းလုိင်း

အေရအတွက်အေရအတွက်အေရအတွက်အေရအတွက်    

ခံ�ုိင်ရည်ရိှေသာခံ�ုိင်ရည်ရိှေသာခံ�ုိင်ရည်ရိှေသာခံ�ုိင်ရည်ရိှေသာ    

မျိ&းလုိင်းမျိ&းလုိင်းမျိ&းလုိင်းမျိ&းလုိင်း    

အေရအတွက်အေရအတွက်အေရအတွက်အေရအတွက်    

၁ စပါး ဘက်တီးရီးယားရွက် ေြခာက်ေရာဂါ 

ဂုတ်ကျိ&းေရာဂါ 

ရွက်ဖုံး ေြခာက်ေရာဂါ 

၃၂၆ 

၃၃၀ 

၁၃၁ 

၃၄ 

၁၂ 

၆ 

၂ ပဲတီစိမ်း အဝါေရာင်မိုေစ့ေရာဂါ ၂၇ ၁၈ 

၃ ကုလားပဲ ပင်ည0ိ&းေရာဂါ ၈၁ ၁ 

၄ ခရမ်းချဥ် ပင်စည်ပုတ်ေရာဂါ ၅၁ ၁ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 3 4 
 
    

ေရာဂါကာကွယ်�ှိမ်နင်းနည်းများေရာဂါကာကွယ်�ှိမ်နင်းနည်းများေရာဂါကာကွယ်�ှိမ်နင်းနည်းများေရာဂါကာကွယ်�ှိမ်နင်းနည်းများ    

ေြမပဲရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါေြမပဲရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါေြမပဲရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါေြမပဲရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါ (Cercospora Leaf Spot)  (Cercospora Leaf Spot)  (Cercospora Leaf Spot)  (Cercospora Leaf Spot) အားအားအားအား    မိ/သတ်ေဆးဖျန်း၍မိ/သတ်ေဆးဖျန်း၍မိ/သတ်ေဆးဖျန်း၍မိ/သတ်ေဆးဖျန်း၍    ကာကွယ်ခြ င်းကာကွယ်ခြ င်းကာကွယ်ခြ င်းကာကွယ်ခြ င်း    
 

  ေြမပဲရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါအား ကာကွယ်�ိုင်ရန်အတွက် Topsin မ/ိသတ်ေဆးကုိ 

ေဆးပြ င်းအား (၀.၂%) ဖြ င် ့ ပင်သက်(၅၀)ရက်သားမှစ၍ (၁၀)ရက်ခြ ားဖြ င် ့အနည်းဆုံး (၄)က, ိမ် 

ဖျန်းေပးပါက ေရာဂါကုစား�ိုင်မ/ အေကာင်းဆုံးဖြ စ်ေက9 ာင်း ေတ"ွရိှပါသည်။ 
 

ပျိ&းပင်နာကျေရာဂါပျိ&းပင်နာကျေရာဂါပျိ&းပင်နာကျေရာဂါပျိ&းပင်နာကျေရာဂါ (Seedling Rot)  (Seedling Rot)  (Seedling Rot)  (Seedling Rot) အတွက်အတွက်အတွက်အတွက်    မျိ&းေစ့စီရင်�ိမျိ&းေစ့စီရင်�ိမျိ&းေစ့စီရင်�ိမျိ&းေစ့စီရင်�ိုင်မည်ုင်မည်ုင်မည်ုင်မည်    ့့့့    မ/ိသတ်မ/ိသတ်မ/ိသတ်မ/ိသတ်ေဆးေဆးေဆးေဆး            
 

 ေမြ ပဲ၊ ကုလားပဲ�ှင် ့ ပဲတီစိမ်းသီး�ှံများတွင် ကျေရာက်တတ်သည် ့ ပျိ&းပင်နာကျေရာဂါ 

အား ကာကွယ်ရန်အတွက် Homai �ှင် ့ Bavistin မ/ိသတ်ေဆး�ှစ်မျိ&းသည် ထိေရာက်ေသာ 

မျိ&းေစ့စီရင်ေဆးများဖြ စ်ေက9 ာင်း ေတ"ွရိှရပါသည်။ 

 

ခရမ်းချဥ်ပင်ရင်းပုပ်ေရာဂါခရမ်းချဥ်ပင်ရင်းပုပ်ေရာဂါခရမ်းချဥ်ပင်ရင်းပုပ်ေရာဂါခရမ်းချဥ်ပင်ရင်းပုပ်ေရာဂါ (Sc (Sc (Sc (Sclerotium Stem Rot)lerotium Stem Rot)lerotium Stem Rot)lerotium Stem Rot)အားအားအားအား    ထXိုင်ခုိဒါးမားထXိုင်ခုိဒါးမားထXိုင်ခုိဒါးမားထXိုင်ခုိဒါးမား (Trichoderma)  (Trichoderma)  (Trichoderma)  (Trichoderma) မိ/မိ/မိ/မိ/    

အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍    ကာကွယ်�ုိင်မ/ကာကွယ်�ုိင်မ/ကာကွယ်�ုိင်မ/ကာကွယ်�ုိင်မ/    
 

 ခရမ်းချဥ်ပင်ရင်းပုပ်ေရာဂါအား ကုစား�ိုင်ရန်အတွက် Bio-control Agent 

တစ်မျိ&းဖြ စ်ေသာ ထXိုင်ခိုဒါးမားမ/ိမျိ&းကုိ ပျိ&းေဘာင်�ှင် ့ စိုက်ကျင်းများတွင် ထည် ့သွင်းအသုံးပြ & 

ပါက ေရာဂါကျေရာက်မ/အေနဖြ င် ့ ပျိ&းေဘာင်တွင် (၁၉ မှ ၆၇) ရာခိုင်�/န်း�ှင် ့ စိုက်ခင်းတွင်  

(၂၀ မှ ၇၅) ရာခိုင်�/န်းစီ အသီးသီး ေလျာ့နည်းေစေက9 ာင်း ေတ"ွရိှပါသည်။ 

 

ငXုပ်ပင်ည0ိ&းေရာဂါငXုပ်ပင်ည0ိ&းေရာဂါငXုပ်ပင်ည0ိ&းေရာဂါငXုပ်ပင်ည0ိ&းေရာဂါ (Fusarium Wilt)  (Fusarium Wilt)  (Fusarium Wilt)  (Fusarium Wilt) အားအားအားအား    ထXုိင်ခိုဒါးမားထXုိင်ခိုဒါးမားထXုိင်ခိုဒါးမားထXုိင်ခိုဒါးမား (Trichoderma)   (Trichoderma)   (Trichoderma)   (Trichoderma)  မိ/အသံုးပြ &၍မိ/အသံုးပြ &၍မိ/အသံုးပြ &၍မိ/အသံုးပြ &၍    

ကာကွယ်�ိုင်မ/ကာကွယ်�ိုင်မ/ကာကွယ်�ိုင်မ/ကာကွယ်�ိုင်မ/    
    

 ငXုပ်ပင်ည0ိ&းေရာဂါအား ကုစားရန်အတွက် ပျိ&းေဘာင်�ှင် ့ စိုက်ကျင်းများတွင် ထXိုင် 

ခိုဒါးမားမိ/ထည် ့၍စိုက်ပါက ေရာဂါကျေရာက်မ/အေနဖြ င် ့ ပျိ&းခင်းတွင် (၄၈)ရာခိုင်�/န်း�ှင် ့ 

စိုက်ခင်းတွင် (၅၅) ရာခိုင်�/န်းစီ အသီးသီးေလျာ့နည်းေစေ က9 ာင်း ေတ"ွရိှပါသည်။ 
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((((ဂဂဂဂ) ) ) ) မျိမျိမျိမျိ&းေစ့ဘဏ်&းေစ့ဘဏ်&းေစ့ဘဏ်&းေစ့ဘဏ်        
    

 မျိ&းေစ့ဘဏ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ြမန်မာ�ိုင်ငံရှိ သီ�ှံ�ှင် ့မျိ&းဗီဇကဲွများ 

ေပျာက်ဆံုးမ/မရိှေစရန် စနစ်တကျစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင် ့ ယင်းမျိ&းဗီဇများ၏ ေကာင်းမွန် 

ေသာ အရည်အေသွးများအား ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ သီး�ှံမျိ&းသစ်များေမွးမြ ]ေရးတွင် ပံ့ပိုးကူညီ 

ရန်တိWုြဖစ်ပါသည်။  

 

သီး�ံှ�ှင်သီး�ံှ�ှင်သီး�ံှ�ှင်သီး�ံှ�ှင်    ့မျိ&းကဲွများစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းထားရိှမ/့မျိ&းကဲွများစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းထားရိှမ/့မျိ&းကဲွများစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းထားရိှမ/့မျိ&းကဲွများစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းထားရိှမ/    
 

 ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု�ှစ်အထိ သီး�ှံမျိ&းဗီဇမျိ&းကဲွေပါင်း (၁၅၇၀၅)မျိ&းကုိ စုေဆာင်းရရိှ 

ခဲ့ပV ီး စပါးအပါအဝင် သီး�ှံမျိ&းကဲွ (၁၉)မျိ&း၏ မျိ&းဗီဇကဲွေပါင်း (၁၀၈၈၆) မျိ&းကုိ အေအးခန်း 

တွင် သုိေလာှင်ထိန်းသိမ်း�ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

    

သီး�ံှမျိ&းဗီဇကဲွများဖြ န်Wေဝေပးမ/သီး�ံှမျိ&းဗီဇကဲွများဖြ န်Wေဝေပးမ/သီး�ံှမျိ&းဗီဇကဲွများဖြ န်Wေဝေပးမ/သီး�ံှမျိ&းဗီဇကဲွများဖြ န်Wေဝေပးမ/    
 

 အပင်မျိ&းဗီဇအရင်းအမြ စ်များကုိ စားနပ်ရိကtာဖူလံုမ/�ှင် ့ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ 

လယ်ယာစိုက်ပျိ&းေရးအတွက် ထိေရာက်စာွအသံုးချသွား�ိုင်ရန် ITPGRFA မှ ချမှတ်ေပးထား 

ေသာ စံသေဘာတူညီချက်ပုံစံ (Standard Material Transfer Agreement, SMTA) 

အသုံးပြ &၍ ပြ ည်ပ�ိုင်ငံအဖွဲ"အစည်းများသုိW ဘွဲ"လွန်သုေတသနစာတမ်း�ှင် ့ သုေတသနလုပ်ငန်း 

များအတွက် သီး�ှံမျိ&းဗီဇကွဲေပါင်း (၁၀၁၉၄) �ှင် ့ ပြ ည်တွင်းအဖွဲ"အစည်းများသုိW (၄၁၁၇) စုစု 

ေပါင်း (၁၄၃၁၁) မျိ&းအား ဖြ နW်ေဝေပး�ုိင်ခဲ့ပါသည်။ 
 

အရည်အရည်အရည်အရည်အချင်းလကtဏာများတန်ဘုိးဖြ တ်မှတ်တမ်းတင်ခြ င်းမှေတွ"ရိှချက်အချင်းလကtဏာများတန်ဘုိးဖြ တ်မှတ်တမ်းတင်ခြ င်းမှေတွ"ရိှချက်အချင်းလကtဏာများတန်ဘုိးဖြ တ်မှတ်တမ်းတင်ခြ င်းမှေတွ"ရိှချက်အချင်းလကtဏာများတန်ဘုိးဖြ တ်မှတ်တမ်းတင်ခြ င်းမှေတွ"ရိှချက်    

 မီးဒုန်းအုပ်စုဝင်စပါး (၂၅)မျိ&း၏ အထွက်�/န်း�ှင် ့ အထွက်�/န်းမိတ်ဖက်များကုိ 

ေလ့လာရာတွင် သက်တမ်းရက်(၁၅၀)ရှိပV ီး အထွက်�/န်းေကာင်းေသာ မျိ&းများမှာ ေပKဆန်း 

ေဘး က9 ား၊ ေပKဆန်းေရsဝါ၊ ခွံဝါေတာင်ပျံ၊ ေတာင်ပျံရင်တိုW ဖြ စ်ပV ီး တစ်ဧကတင်း (၉၀) ထွက်ရိှ 

�ိုင်ေသာမျိ&းများဖြ စ်ေက9 ာင်း ေတ"ွရှိရပါသည်။ 

 ေကာက်ည0င်းငချိတ် (၄၇)မျိ&းအနက် (ေကာက်ည0င်းငချိတ် ၃ မျိ&း၊ ငချိတ်ေက၊ 

ငချိတ်ကျီးကန်းမ) မျိ&းများသည် အနWံေမsးေသာမျိ&းများဖြ စ်ေက9 ာင်း ေတ"ွရိှရပါသည်။ 
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a um u fn Si f;p y g ;r sdK ;r sm ;t m; te HUa r T; y g0 i fr SKp r f;o y fjc i f;                 te HUa r T;a um u fnSi f; i c s dw fr sdK ;r sm ;a um u fn Si f;p y g ;r sdK ;r sm ;t m; te HUa r T; y g0 i fr SKp r f;o y fjc i f;                 te HUa r T;a um u fnSi f; i c s dw fr sdK ;r sm ;a um u fn Si f;p y g ;r sdK ;r sm ;t m; te HUa r T; y g0 i fr SKp r f;o y fjc i f;                 te HUa r T;a um u fnSi f; i c s dw fr sdK ;r sm ;a um u fn Si f;p y g ;r sdK ;r sm ;t m; te HUa r T; y g0 i fr SKp r f;o y fjc i f;                 te HUa r T;a um u fnSi f; i c s dw fr sdK ;r sm ; 
  

 အေအးခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိေသာ စပါးမျိ&းများအနက်မှ (၅၅၃၇) မျိ&းကုိ 

မျိ&းအုပ်စုခွဲခြ ားခဲ့ရာ (Indica) စပါးမျိ&း ၄၈၉၇ (၈၈.၄)ရာခိုင်�/န်း �ှင် ့ (Japonica) စပါးမျိ&း 

၆၄၀ (၁၁.၆)ရာခိုင်�/န်းပါရှိေက9 ာင်း ေတ"ွရှိခဲ့ပါသည်။ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiaca Japonica p y g ;rs dK ;tky fp k c GJjc m ;prf;o y fjc i f;p y g ;rs dK ;tky fp k c GJjc m ;prf;o y fjc i f;p y g ;rs dK ;tky fp k c GJjc m ;prf;o y fjc i f;p y g ;rs dK ;tky fp k c GJjc m ;prf;o y fjc i f;     
    

• t eufa& m ifajy m if;o Gm ;ao m r sdK ;r sm ;rSm  Indica tkyffp k0 ifr sdK ;r s m;jzpfNy D; 

• t a& mifr ajy mif;a om r sdK ;r sm ;r Sm Japonica t kyffp k0 i fr sdK ;r sm ;jz pfy g onf/      
    

မျိ&းေမွးမြ ]ေရးအက, ိ&လုပ်ငန်းများမျိ&းေမွးမြ ]ေရးအက, ိ&လုပ်ငန်းများမျိ&းေမွးမြ ]ေရးအက, ိ&လုပ်ငန်းများမျိ&းေမွးမြ ]ေရးအက, ိ&လုပ်ငန်းများ    

 အရည်အေသွးေကာင်းမွန်သည် ့ သီး�ှံမျိ&းဗီဇကဲွများကုိ တုိက်Xိုက်အသံုးချ�ိုင်ရန် 

အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သီး�ှံမျိ&းသစ်ေမွးမြ ]ေရးလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စာွအသုံးပြ & 

သွား�ိုင်ရန်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း မျိ&းေမွးမြ ]ေရးအ က, ိ&လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ 

ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါသုေတသန ရလဒ်များကုိ ရရိှခဲ့ပါသည်။ 

 

 

a umufn Si f;i c sdw fa umufn Si f;i c sdw fa umufn Si f;i c sdw fa umufn Si f;i c sdw f i c sdw fi c sdw fi c sdw fi c sdw f i c sdwfu sD; ue f;i c sdwfu sD; ue f;i c sdwfu sD; ue f;i c sdwfu sD; ue f; rrrr 

i c sdwfa ui c sdwfa ui c sdwfa ui c sdwfa u i c sdw fi c sdw fi c sdw fi c sdw f 
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 မြ န်မာ�ိုင်ငံတွင် ေရှးအစဥ်အဆက်ကပင် တွင်ကျယ်စာွစိုက်ပျိ&းခဲ့ေသာ မြ န်မာ 

ေဒသစပါးမျိ&း(၅၀)အနက်မှ ေပKဆန်းရင်၊ မီးေကာက်၊ သီးထပ်၊ ရခိုင်သူမ၊ မြ စိမ်း၊ ေလာ့ေသာ့ 

က, ီး၊ ငက, ိမ်ဆီ၊ ငေကျာက်က, ီး၊ အာေဘာင်နီ၊ ေရsပုမျိ&းတုိWမာှ ပျိ&းသက်က, ီးရင် ့မ/ (ရက် ၃၀၊ ၄၅၊ 

၆၀) ထိထား၍ စိုက်ပျိ&းခဲ့ရာတွင် အထွက်�/န်းသိသာစွာကွဲလွဲမ/မရိှေက9 ာင်း ေတ"ွရှိခဲ့ရသဖြ င့် 

အေက9 ာင်းအမျိ&းမျိ&းေက9 ာင် ့ စိုက်ချိန်ေနာက်ကျစိုက်ပျိ&းရသည် ့ ေဒသများအတွက် သင် ့ေတာ် 

ေက9 ာင်း ေတွ"ရိှရပါ သည်။ 

 မြ န်မာေဒသစပါးမျိ&း (၅၀)အား ေပါင်းမြ က်�ှင် ့ ယှဥ်ပV ိ&င်က, ီးထာွး�ိုင်သည် ့ စွမ်း 

ရည်ကုိ စမ်းသပ်ခဲ့ရာတွင် စပါး(၇)မျိ&း (ေဘးက9 ားက, ီး၊ ေကာက်ဆန်း၊ ေခါက်လိ/င်း၊ သီးထပ်၊ 

ေမှာ်ဘီပုလဲ၊ ေရsပု�ှင် ့ ဇိမ်က, ီးမျိ&း)သည် ေပါင်း�ှင် ့ယှဥ်ပV ိ&င်က, ီးထာွး�ိုင်စွမ်းရှိပV ီး ေပါင်းမြ က်များ 

ေက9 ာင် ့့ အထွက်�/န်းသိသာစာွ ထိခိုက်မ/မရှိေ က9 ာင်း ေတွ"ရှိရပါသည်။ 

 မြ န်မာစပါးမျိ&းများ၏ �ိုက်ထXိုဂျင် ေြမသ9 ဇာချိ&Wတဲ့မ/ဒါဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ကို �/န်းထား 

သုံးမျိ&း (၀၊ ၁၁၂၊ ၂၂၄ ေပါင်/ဧက)တွင် စမ်းသပ်ခဲ့ရာ လက်Xုံး က, ီး၊ ကလယ်၊ ေရsက, ီးညိ&၊ 

ဖိုးေကာ်က, ီး၊ လင်ပန်းေချာမျိ&းများမာှ �/န်းထားသုံးမျိ&းလံုးတွင် အထွက်�/န်းသိသာစာွကွာခြ ားမ/ 

မရှိေက9 ာင်း ေတ"ွရိှရပါသည်။ 
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မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    
    

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်                                                                                                                                                        အေက9 ာင်းအရာအေက9 ာင်းအရာအေက9 ာင်းအရာအေက9 ာင်းအရာ    စာမျက်�ှာစာမျက်�ှာစာမျက်�ှာစာမျက်�ှာ    
    

((((ကကကက) ) ) ) မျိ&းသစ်များမျိ&းသစ်များမျိ&းသစ်များမျိ&းသစ်များေမွးမြ ]ေမွးမြ ]ေမွးမြ ]ေမွးမြ ]ထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်ခြ င်းခြ င်းခြ င်းခြ င်း    

    ၁၁၁၁။။။။    စပါးသီး�ှံစပါးသီး�ှံစပါးသီး�ှံစပါးသီး�ှံ    
        ♦♦♦♦    IR 78525IR 78525IR 78525IR 78525----140140140140----1111----1111----3333    ၂၂၂၂    

        ♦♦♦♦    IR 66233IR 66233IR 66233IR 66233----151151151151----1111----1111    ၃၃၃၃    

        ♦♦♦♦    UPLRiUPLRiUPLRiUPLRi----7777    ၄၄၄၄    
    

    ၂၂၂၂။။။။    ေပြ ာင်းဖူးသီး�ံှေပြ ာင်းဖူးသီး�ံှေပြ ာင်းဖူးသီး�ံှေပြ ာင်းဖူးသီး�ံှ    

        ♦♦♦♦    ေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&း((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))    ၅၅၅၅    

        ♦♦♦♦    YZEHYZEHYZEHYZEH----09090909----004004004004    ၅၅၅၅

        ♦♦♦♦    YZEHYZEHYZEHYZEH----09090909----0023002300230023    ၆၆၆၆    

        ♦♦♦♦    ေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&း ( ( ( (၁၁၁၁၁၁၁၁))))        ၇၇၇၇    

        ♦♦♦♦    ေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&း((((၆၆၆၆))))၏၏၏၏    တစ်ဧကတစ်ဧကတစ်ဧကတစ်ဧက    အသင်အသင်အသင်အသင်    ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ    အပင်ဦးေရအပင်ဦးေရအပင်ဦးေရအပင်ဦးေရ    ၈၈၈၈    

        ♦♦♦♦    ေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&း((((၆၆၆၆))))၏၏၏၏    အသင်အသင်အသင်အသင်    ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ့ေလျာ်ဆံုးေသာ    �ုိက်ထXုိဂျင်�ှင်�ုိက်ထXုိဂျင်�ှင်�ုိက်ထXုိဂျင်�ှင်�ုိက်ထXုိဂျင်�ှင်    ့့့့        ၈၈၈၈    

            ေဖာ့စဖရပ်ဓါတ်ေဖာ့စဖရပ်ဓါတ်ေဖာ့စဖရပ်ဓါတ်ေဖာ့စဖရပ်ဓါတ်    ေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထား        

        ♦♦♦♦    ေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&းေရဆင်းစပ်မျိ&း((((၆၆၆၆) ) ) ) မျိ&းေစ့ထုတ်မျိ&းေစ့ထုတ်မျိ&းေစ့ထုတ်မျိ&းေစ့ထုတ်လုပ်ရာတွင်လုပ်ရာတွင်လုပ်ရာတွင်လုပ်ရာတွင်    အသင်အသင်အသင်အသင်    ့ေတာ်ဆံုးေသာ့ေတာ်ဆံုးေသာ့ေတာ်ဆံုးေသာ့ေတာ်ဆံုးေသာ        ၉၉၉၉    

            အမတန်း�ှင်အမတန်း�ှင်အမတန်း�ှင်အမတန်း�ှင်    ့့့့    အဖိုတန်းအချိ&းအဖိုတန်းအချိ&းအဖိုတန်းအချိ&းအဖိုတန်းအချိ&း    
    

    ၃၃၃၃။။။။    ဂျ&ံသီး�ှံဂျ&ံသီး�ှံဂျ&ံသီး�ှံဂျ&ံသီး�ှံ        

        ♦♦♦♦    ဇလုပ်ဖြ ]ဇလုပ်ဖြ ]ဇလုပ်ဖြ ]ဇလုပ်ဖြ ] ( ( ( (၁၁၁၁))))    ၉၉၉၉    

        ♦♦♦♦    ဇလုပ်ဖြ ]ဇလုပ်ဖြ ]ဇလုပ်ဖြ ]ဇလုပ်ဖြ ] ( ( ( (၂၂၂၂))))    ၁၀၁၀၁၀၁၀    
    

    ၄၄၄၄။။။။    ေမြ ပဲသီး�ှံေမြ ပဲသီး�ှံေမြ ပဲသီး�ှံေမြ ပဲသီး�ှံ    

        ♦♦♦♦    ေတာင်သူက, ိ&က်�ှစ်သက်မ/အကဲဖြ တ်ေတာင်သူက, ိ&က်�ှစ်သက်မ/အကဲဖြ တ်ေတာင်သူက, ိ&က်�ှစ်သက်မ/အကဲဖြ တ်ေတာင်သူက, ိ&က်�ှစ်သက်မ/အကဲဖြ တ်    ေရွးချယ်ေရွးချယ်ေရွးချယ်ေရွးချယ်သည့်သည့်သည့်သည့်    ေမြ ပဲမျိ&းများေမြ ပဲမျိ&းများေမြ ပဲမျိ&းများေမြ ပဲမျိ&းများ    ၁၁၁၁၁၁၁၁    
    

    

    

    ၅၅၅၅။။။။    ကုလားပဲသီး�ှံကုလားပဲသီး�ှံကုလားပဲသီး�ှံကုလားပဲသီး�ှံ                

        ♦♦♦♦    ေရsနီလံုးက, ီးေရsနီလံုးက, ီးေရsနီလံုးက, ီးေရsနီလံုးက, ီး    ၁၃၁၃၁၃၁၃    
    

    ၆၆၆၆။။။။    က, ံက,ကံ, ံက, ံသီး�ှံသီး�ှံသီး�ှံသီး�ှံ                

        ♦♦♦♦    က, ံမျိ&းလုိင်းက, ံမျိ&းလုိင်းက, ံမျိ&းလုိင်းက, ံမျိ&းလုိင်း    ၁၉၉၉၁၉၉၉၁၉၉၉၁၉၉၉----၁၃၇၁၃၇၁၃၇၁၃၇(F (F (F (F ----916 Open Cross)916 Open Cross)916 Open Cross)916 Open Cross)    ၁၄၁၄၁၄၁၄    
    

 

    

    ၇၇၇၇။။။။    ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသနဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသနဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသနဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသန    
    

        ♦♦♦♦    အလားအလာေကာင်းငXုတ်အချိ&မျိ&းအလားအလာေကာင်းငXုတ်အချိ&မျိ&းအလားအလာေကာင်းငXုတ်အချိ&မျိ&းအလားအလာေကာင်းငXုတ်အချိ&မျိ&း ( ISPN  5  ( ISPN  5  ( ISPN  5  ( ISPN  5 # 4 )# 4 )# 4 )# 4 )    ၁၅၁၅၁၅၁၅    
    

    



 3 9 
 

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်                                                                                                                                                        အေက9 ာင်းအရာအေက9 ာင်းအရာအေက9 ာင်းအရာအေက9 ာင်းအရာ    စာမျက်�ှာစာမျက်�ှာစာမျက်�ှာစာမျက်�ှာ    
    

((((ခခခခ) ) ) ) စုိက်ပျိ&းစုိက်ပျိ&းစုိက်ပျိ&းစုိက်ပျိ&းေရးေရးေရးေရးနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ င်းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ င်းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ င်းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ င်း    
    

၁၈၁၈၁၈၁၈။။။။    သီးသီးသီးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းေရး�ှံစိုက်ပျိ&းေရး�ှံစိုက်ပျိ&းေရး�ှံစိုက်ပျိ&းေရးစနစ်စနစ်စနစ်စနစ်သုေတသနသုေတသနသုေတသနသုေတသန    

        ♦♦♦♦    မုိးေရေသာက်ေဒသများတွင်မုိးေရေသာက်ေဒသများတွင်မုိးေရေသာက်ေဒသများတွင်မုိးေရေသာက်ေဒသများတွင်    အအအအ    ေြခာက်ထေြခာက်ထေြခာက်ထေြခာက်ထယ်ယ်ယ်ယ်ေရး၊ေရး၊ေရး၊ေရး၊    အအအအ    ေြခာက်မျိ&းေစ့ချေြခာက်မျိ&းေစ့ချေြခာက်မျိ&းေစ့ချေြခာက်မျိ&းေစ့ချ    ၁၆၁၆၁၆၁၆    
            စနစ်ဖြ င်စနစ်ဖြ င်စနစ်ဖြ င်စနစ်ဖြ င်    ့့့့    သင်သင်သင်သင်    ့ေတာ်သည့်ေတာ်သည့်ေတာ်သည့်ေတာ်သည်    ့့့့    စပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများ    
        ♦♦♦♦    �ှစ်�ှစ်�ှစ်�ှစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်တန်းပူးစိုက်စနစ်            ၁၈၁၈၁၈၁၈    
    

၁၉၁၉၁၉၁၉။။။။    ေြမဆီလsာသုေတသနေြမဆီလsာသုေတသနေြမဆီလsာသုေတသနေြမဆီလsာသုေတသန    
    

        ♦♦♦♦    အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ&းသစ်များအတွက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ&းသစ်များအတွက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ&းသစ်များအတွက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ&းသစ်များအတွက်    ဓာတ်ဓာတ်ဓာတ်ဓာတ်    ေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထားေြမသ9 ဇာ�/န်းထား    ၁၉၁၉၁၉၁၉    
 

        ♦♦♦♦    ေမေမေမေမြ သ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်ြ သ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်ြ သ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်ြ သ9 ဇာ�/န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်    သင့်တင့်ေသာအထွက်ကုိရရိှ�ိုင်သင့်တင့်ေသာအထွက်ကုိရရိှ�ိုင်သင့်တင့်ေသာအထွက်ကုိရရိှ�ိုင်သင့်တင့်ေသာအထွက်ကုိရရိှ�ိုင်    ၂၁၂၁၂၁၂၁    
            သည့်သည့်သည့်သည့်    စပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများ    
    

၂၀၂၀၂၀၂၀။။။။    ေရအသံုးချေရးသုေတသနေရအသံုးချေရးသုေတသနေရအသံုးချေရးသုေတသနေရအသံုးချေရးသုေတသန    
        ♦♦♦♦    စပါးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်�ှင်စပါးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်�ှင်စပါးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်�ှင်စပါးသီး�ှံစိုက်ပျိ&းနည်းစနစ်�ှင်    ့့့့    ေရထိန်းနည်းစနစ်အလုိက်ေရထိန်းနည်းစနစ်အလုိက်ေရထိန်းနည်းစနစ်အလုိက်ေရထိန်းနည်းစနစ်အလုိက်    ေမြ ပြ င်ချိန်ေမြ ပြ င်ချိန်ေမြ ပြ င်ချိန်ေမြ ပြ င်ချိန်    ၂၂၂၂၂၂၂၂    
            မှမှမှမှ    ရိတ်သိမ်းချိန်အထိရိတ်သိမ်းချိန်အထိရိတ်သိမ်းချိန်အထိရိတ်သိမ်းချိန်အထိ    ေရလုိအပ်ချက်�ှင်ေရလုိအပ်ချက်�ှင်ေရလုိအပ်ချက်�ှင်ေရလုိအပ်ချက်�ှင်    ့့့့    ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/ေရအကျိ&းထိေရာက်မ/        
            ♦♦♦♦    ေရအေရအေရအေရအနည်းလုိအနည်းလုိအနည်းလုိအနည်းလုိအ    ေြခအေနတွင်ေြခအေနတွင်ေြခအေနတွင်ေြခအေနတွင်    စုိက်ပျိ&းဖြ စ်ထွန်း�ုိင်ေသာစုိက်ပျိ&းဖြ စ်ထွန်း�ုိင်ေသာစုိက်ပျိ&းဖြ စ်ထွန်း�ုိင်ေသာစုိက်ပျိ&းဖြ စ်ထွန်း�ုိင်ေသာ    စပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများစပါးမျိ&းများ        ၂၃၂၃၂၃၂၃    
        ♦♦♦♦    စပါးသီး�ှံအတွက်စပါးသီး�ှံအတွက်စပါးသီး�ှံအတွက်စပါးသီး�ှံအတွက် Drought Screening Method  Drought Screening Method  Drought Screening Method  Drought Screening Method ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်ေရထိန်းစနစ်        ၂၄၂၄၂၄၂၄    
        ♦♦♦♦    ေြမပဲမျိ&းအချိ&W၏ေြမပဲမျိ&းအချိ&W၏ေြမပဲမျိ&းအချိ&W၏ေြမပဲမျိ&းအချိ&W၏    ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/            ၂၅၂၅၂၅၂၅    
        ♦♦♦♦    သီး�ံှပုံစံအလုိက်သီး�ံှပုံစံအလုိက်သီး�ံှပုံစံအလုိက်သီး�ံှပုံစံအလုိက်    မိုးေရကုိမိုးေရကုိမိုးေရကုိမိုးေရကုိ    အကျိ&းရိှစာွအကျိ&းရိှစာွအကျိ&းရိှစာွအကျိ&းရိှစာွ    အသံုးချခြ င်းေက9 ာင့်အသံုးချခြ င်းေက9 ာင့်အသံုးချခြ င်းေက9 ာင့်အသံုးချခြ င်းေက9 ာင့်    သီး�ှံသီး�ှံသီး�ှံသီး�ှံ    
            အအအအထွက်�ှင့်ေမြ ဆီလsာအစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းမ/အေပKထွက်�ှင့်ေမြ ဆီလsာအစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းမ/အေပKထွက်�ှင့်ေမြ ဆီလsာအစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းမ/အေပKထွက်�ှင့်ေမြ ဆီလsာအစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းမ/အေပK    အကျိ&းသက်အကျိ&းသက်အကျိ&းသက်အကျိ&းသက်    
            ေရာက်မ/ေရာက်မ/ေရာက်မ/ေရာက်မ/        ၂၆၂၆၂၆၂၆    
 
    

    

၂၁၂၁၂၁၂၁။။။။    ဇီဝနည်းပညာသုေတသနဇီဝနည်းပညာသုေတသနဇီဝနည်းပညာသုေတသနဇီဝနည်းပညာသုေတသန    

        ♦♦♦♦    ဆားငံခံဗီဇသယ်ေဆာင်ေသာဆားငံခံဗီဇသယ်ေဆာင်ေသာဆားငံခံဗီဇသယ်ေဆာင်ေသာဆားငံခံဗီဇသယ်ေဆာင်ေသာ    ေဒသစပါးမျိ&းများအားေဒသစပါးမျိ&းများအားေဒသစပါးမျိ&းများအားေဒသစပါးမျိ&းများအား        ၂၇၂၇၂၇၂၇    

            Molecular Biology Molecular Biology Molecular Biology Molecular Biology နည်းပညာကုိနည်းပညာကုိနည်းပညာကုိနည်းပညာကုိ    အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍    ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်း    

        ♦♦♦♦    စပါးဗီဇမျိ&းကဲွစပါးဗီဇမျိ&းကဲွစပါးဗီဇမျိ&းကဲွစပါးဗီဇမျိ&းကဲွ Germplasm Germplasm Germplasm Germplasmများ၌များ၌များ၌များ၌    ဆားငံဒဏ်ခံ�ုိင်ဆားငံဒဏ်ခံ�ုိင်ဆားငံဒဏ်ခံ�ုိင်ဆားငံဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမိ/ကိုရည်ရိှမိ/ကိုရည်ရိှမိ/ကိုရည်ရိှမိ/ကို        ၂၈၂၈၂၈၂၈    

            ဓါတ်ခွဲခန်းအဆင်ဓါတ်ခွဲခန်းအဆင်ဓါတ်ခွဲခန်းအဆင်ဓါတ်ခွဲခန်းအဆင်    ့၌့၌့၌့၌    ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း        

        ♦♦♦♦    ေမြ ပဲသီး�ံှ၌ေမြ ပဲသီး�ံှ၌ေမြ ပဲသီး�ံှ၌ေမြ ပဲသီး�ံှ၌    ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမ/    အတုိင်းအတာကုိအတုိင်းအတာကုိအတုိင်းအတာကုိအတုိင်းအတာကုိ    ဓါတ်ခဲွခန်းဓါတ်ခဲွခန်းဓါတ်ခဲွခန်းဓါတ်ခဲွခန်း    ၂၂၂၂၈၈၈၈    

            အဆင်အဆင်အဆင်အဆင်    ့၌့၌့၌့၌    စမ်းသပ်ခြ င်းစမ်းသပ်ခြ င်းစမ်းသပ်ခြ င်းစမ်းသပ်ခြ င်း        

        ♦♦♦♦    Secondarytraits Secondarytraits Secondarytraits Secondarytraits များကုိများကုိများကုိများကုိ    အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍    ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှေရငတ်ဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှ    ၂၉၂၉၂၉၂၉    

            ေသာေသာေသာေသာ    ယာစပါးမျိ&းများအားယာစပါးမျိ&းများအားယာစပါးမျိ&းများအားယာစပါးမျိ&းများအား    ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်းရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်း            

        ♦♦♦♦    ေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာေရငတ်ဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှေသာ    မတ်ပဲမျိ&းများရှာေဖွခြ င်းမတ်ပဲမျိ&းများရှာေဖွခြ င်းမတ်ပဲမျိ&းများရှာေဖွခြ င်းမတ်ပဲမျိ&းများရှာေဖွခြ င်း        ၃၀၃၀၃၀၃၀    

        ♦♦♦♦    မြ င့်မားေသာအပူချိန်၌မြ င့်မားေသာအပူချိန်၌မြ င့်မားေသာအပူချိန်၌မြ င့်မားေသာအပူချိန်၌    စပါးမျိ&းေစ့မျိ&းေအာင်မ/အေပKအကျိ&းသက်စပါးမျိ&းေစ့မျိ&းေအာင်မ/အေပKအကျိ&းသက်စပါးမျိ&းေစ့မျိ&းေအာင်မ/အေပKအကျိ&းသက်စပါးမျိ&းေစ့မျိ&းေအာင်မ/အေပKအကျိ&းသက်    ၃၀၃၀၃၀၃၀    

            ေရာက်မ/ကုိေရာက်မ/ကုိေရာက်မ/ကုိေရာက်မ/ကုိ    ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း    
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စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်                                                                                                                                                        အေက9 ာင်းအရာအေက9 ာင်းအရာအေက9 ာင်းအရာအေက9 ာင်းအရာ    စာမျက်�ှာစာမျက်�ှာစာမျက်�ှာစာမျက်�ှာ    
    

၂၂၂၂၂၂၂၂။။။။    ပုိးမsားသုေတသနပုိးမsားသုေတသနပုိးမsားသုေတသနပုိးမsားသုေတသန    
    

        ♦♦♦♦    စပါးဖြ &တ်စပါးဖြ &တ်စပါးဖြ &တ်စပါးဖြ &တ်ညိ&ပိုးဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမျိ&းများညိ&ပိုးဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမျိ&းများညိ&ပိုးဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမျိ&းများညိ&ပိုးဒဏ်ခံ�ိုင်ရည်ရိှမျိ&းများ    ၃၁၃၁၃၁၃၁    
    

        ♦♦♦♦    စပါးဆစ်ပိုးစပါးဆစ်ပိုးစပါးဆစ်ပိုးစပါးဆစ်ပိုးဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမျိ&းများဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမျိ&းများဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမျိ&းများဒဏ်ခံ�ုိင်ရည်ရိှမျိ&းများ    ၃၃၃၃၁၁၁၁    

        ♦♦♦♦    သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏စပါးဖျက်ပုိးများအေပKအကျိ&းသက်ေရာက်မ/သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏စပါးဖျက်ပုိးများအေပKအကျိ&းသက်ေရာက်မ/သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏စပါးဖျက်ပုိးများအေပKအကျိ&းသက်ေရာက်မ/သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏စပါးဖျက်ပုိးများအေပKအကျိ&းသက်ေရာက်မ/    ၃၃၃၃၁၁၁၁    

        ♦♦♦♦    စပါးဆစ်ပိုးအေပKတွင်စပါးဆစ်ပိုးအေပKတွင်စပါးဆစ်ပိုးအေပKတွင်စပါးဆစ်ပိုးအေပKတွင်    ထိေရာက်ေသာထိေရာက်ေသာထိေရာက်ေသာထိေရာက်ေသာ    ပိုးသတ်ေဆးဖြ န်းသည်ပိုးသတ်ေဆးဖြ န်းသည်ပိုးသတ်ေဆးဖြ န်းသည်ပိုးသတ်ေဆးဖြ န်းသည်    ့့့့        ၃၂၃၂၃၂၃၂    

            အက, ိမ်အေရအတွက်အက, ိမ်အေရအတွက်အက, ိမ်အေရအတွက်အက, ိမ်အေရအတွက်        

        ♦♦♦♦    မတ်ပဲတွင်ကျေရာက်သည်မတ်ပဲတွင်ကျေရာက်သည်မတ်ပဲတွင်ကျေရာက်သည်မတ်ပဲတွင်ကျေရာက်သည်    ့့့့    ဖျက်ဖျက်ဖျက်ဖျက်ပုိးများပုိးများပုိးများပုိးများ (Stem Fly) (Stem Fly) (Stem Fly) (Stem Fly)အေပKအေပKအေပKအေပK    ဆီ�ှင်ဆီ�ှင်ဆီ�ှင်ဆီ�ှင်    ့့့့        ၃၂၃၂၃၂၃၂    

            ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည်ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည်ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည်ဆပ်ပြ ာေဖျာ်ရည်    ၏၏၏၏    အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/အကျိ&းသက်ေရာက်မ/        

        ♦♦♦♦    သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏သဘာဝပုိးသတ်ေဆးများ၏    CallosobrucusCallosobrucusCallosobrucusCallosobrucus        sp. sp. sp. sp. အေပKအေပKအေပKအေပKအကျိ&းအကျိ&းအကျိ&းအကျိ&း    ၃၃၃၃၂၂၂၂    

            သက်ေရာက်မ/သက်ေရာက်မ/သက်ေရာက်မ/သက်ေရာက်မ/        
    

၂၃၂၃၂၃၂၃။။။။    အပင်ေရာဂါသုေတသနအပင်ေရာဂါသုေတသနအပင်ေရာဂါသုေတသနအပင်ေရာဂါသုေတသန    

        ♦♦♦♦    ေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ေသာေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ေသာေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ေသာေရာဂါဒဏ်ခံ�ိုင်ေသာ    မျိ&းလုိင်းများမျိ&းလုိင်းများမျိ&းလုိင်းများမျိ&းလုိင်းများ        ၃၃၃၃၃၃၃၃    

        ♦♦♦♦    ေြမပဲရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါေြမပဲရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါေြမပဲရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါေြမပဲရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါ (Cercospora Lea (Cercospora Lea (Cercospora Lea (Cercospora Leaf Spot) f Spot) f Spot) f Spot) အားအားအားအား        ၃၃၃၃၄၄၄၄    

            မိ/သတ်ေဆးဖျန်း၍မိ/သတ်ေဆးဖျန်း၍မိ/သတ်ေဆးဖျန်း၍မိ/သတ်ေဆးဖျန်း၍    ကာကွယ်ခြ င်းကာကွယ်ခြ င်းကာကွယ်ခြ င်းကာကွယ်ခြ င်း    

        ♦♦♦♦    ပျိ&းပင်နာကျေရာဂါပျိ&းပင်နာကျေရာဂါပျိ&းပင်နာကျေရာဂါပျိ&းပင်နာကျေရာဂါ (Seedling Rot)  (Seedling Rot)  (Seedling Rot)  (Seedling Rot) အတွက်အတွက်အတွက်အတွက်    မျိ&းေစ့စီရင်�ိုင်မည်မျိ&းေစ့စီရင်�ိုင်မည်မျိ&းေစ့စီရင်�ိုင်မည်မျိ&းေစ့စီရင်�ိုင်မည်    ့့့့        ၃၃၃၃၄၄၄၄    

            မိ/သတ်မိ/သတ်မိ/သတ်မိ/သတ်ေဆးေဆးေဆးေဆး            

        ♦♦♦♦    ခရမ်းချဥ်ပင်ရင်းပုပ်ေရာဂါခရမ်းချဥ်ပင်ရင်းပုပ်ေရာဂါခရမ်းချဥ်ပင်ရင်းပုပ်ေရာဂါခရမ်းချဥ်ပင်ရင်းပုပ်ေရာဂါ (Sclerotium Stem Rot) (Sclerotium Stem Rot) (Sclerotium Stem Rot) (Sclerotium Stem Rot)အားအားအားအား        ၃၃၃၃၄၄၄၄    

            ထXုိင်ခုိဒါးမားထXုိင်ခုိဒါးမားထXုိင်ခုိဒါးမားထXုိင်ခုိဒါးမား (Trichoderma)  (Trichoderma)  (Trichoderma)  (Trichoderma) မိ/မိ/မိ/မိ/    အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍အသံုးပြ &၍    ကာကွယ်�ုိင်မ/ကာကွယ်�ုိင်မ/ကာကွယ်�ုိင်မ/ကာကွယ်�ုိင်မ/    

        ♦♦♦♦    ငXုပ်ပင်ည0ိ&းေရာဂါငXုပ်ပင်ည0ိ&းေရာဂါငXုပ်ပင်ည0ိ&းေရာဂါငXုပ်ပင်ည0ိ&းေရာဂါ (Fusarium Wilt)  (Fusarium Wilt)  (Fusarium Wilt)  (Fusarium Wilt) အားအားအားအား    ထXုိင်ခိုဒါးမားထXုိင်ခိုဒါးမားထXုိင်ခိုဒါးမားထXုိင်ခိုဒါးမား        ၃၃၃၃၄၄၄၄    

            (Trichoderma)  (Trichoderma)  (Trichoderma)  (Trichoderma)  မိ/အသံုးပြ &၍မိ/အသံုးပြ &၍မိ/အသံုးပြ &၍မိ/အသံုးပြ &၍    ကာကွယ်�ုိင်မ/ကာကွယ်�ုိင်မ/ကာကွယ်�ုိင်မ/ကာကွယ်�ုိင်မ/    
    

((((ဂဂဂဂ) ) ) ) မျိ&းေစ့ဘဏ်မျိ&းေစ့ဘဏ်မျိ&းေစ့ဘဏ်မျိ&းေစ့ဘဏ်    
        ♦♦♦♦    သီး�ံှ�ှင်သီး�ံှ�ှင်သီး�ံှ�ှင်သီး�ံှ�ှင်    ့မျိ&းကဲွများစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းထားရိှမ/့မျိ&းကဲွများစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းထားရိှမ/့မျိ&းကဲွများစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းထားရိှမ/့မျိ&းကဲွများစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းထားရိှမ/    ၃၃၃၃၅၅၅၅    

        ♦♦♦♦    သီး�ံှမျိ&းဗီဇကဲွများဖြ န်Wေဝေပးမ/သီး�ံှမျိ&းဗီဇကဲွများဖြ န်Wေဝေပးမ/သီး�ံှမျိ&းဗီဇကဲွများဖြ န်Wေဝေပးမ/သီး�ံှမျိ&းဗီဇကဲွများဖြ န်Wေဝေပးမ/    ၃၃၃၃၅၅၅၅    

        ♦♦♦♦    အရည်အချင်းလကtဏာများတန်အရည်အချင်းလကtဏာများတန်အရည်အချင်းလကtဏာများတန်အရည်အချင်းလကtဏာများတန်ဘုိးဖြ တ်မှတ်တမ်းတင်ခြ င်းမှဘုိးဖြ တ်မှတ်တမ်းတင်ခြ င်းမှဘုိးဖြ တ်မှတ်တမ်းတင်ခြ င်းမှဘုိးဖြ တ်မှတ်တမ်းတင်ခြ င်းမှ    ၃၃၃၃၅၅၅၅    

            ေတွ"ရိှချက်ေတွ"ရိှချက်ေတွ"ရိှချက်ေတွ"ရိှချက်    

        ♦♦♦♦    မျိ&းေမွးမြ ]ေရးအက, ိ&လုပ်ငန်းများမျိ&းေမွးမြ ]ေရးအက, ိ&လုပ်ငန်းများမျိ&းေမွးမြ ]ေရးအက, ိ&လုပ်ငန်းများမျိ&းေမွးမြ ]ေရးအက, ိ&လုပ်ငန်းများ    ၃၃၃၃၆၆၆၆    
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DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCHDEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCHDEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCHDEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH    

ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်    ----    ေရဆင်ေရဆင်ေရဆင်ေရဆင်းးးး    

    

    

    

    
    

    

    

၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉----၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခု�ှစ်အတွင်းခု�ှစ်အတွင်းခု�ှစ်အတွင်းခု�ှစ်အတွင်း    ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်    ့့့့    သုေတသနလုပ်ငန်းများမှသုေတသနလုပ်ငန်းများမှသုေတသနလုပ်ငန်းများမှသုေတသနလုပ်ငန်းများမှ            

ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ"ရှိချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ"ရှိချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ"ရှိချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ"ရှိချက်များ    

    

    

    

    

    

    
၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    �ုိဝင်�ုိဝင်�ုိဝင်�ုိဝင်ဘာဘာဘာဘာလလလလ    
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၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    �ုိဝင်ဘာလ�ုိဝင်ဘာလ�ုိဝင်ဘာလ�ုိဝင်ဘာလ 
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